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RESUMO 
 
 

A avaliação formativa revela-se mais significativa que a somativa, pois acompanha 

todo o processo de ensino-aprendizagem. Apesar disso, ainda há uma forte resistência na 

mudança do tradicional paradigma de se aplicarem testes pontuais (avaliação somativa) para 

uma nova forma de avaliação que permita o levantamento e acompanhamento contínuo da 

aprendizagem dos alunos em termos quantitativos e qualitativos.  

 

Essa realidade também pode ser constatada nos cursos a distância. Na sua vertente 

mais atual, na qual a aprendizagem ocorre, primordialmente, em ambientes virtuais, a 

mediação pedagógica continua tendo uma crucial importância. Nesse sentido, práticas 

pedagógicas ultrapassadas não permitem que as vantagens dos novos espaços virtuais de 

aprendizagem sejam exploradas em toda a sua potencialidade. Além de não serem dirimidas 

adequadamente as dificuldades inerentes aos novos ambientes. 

 

O objetivo deste trabalho foi levantar requisitos de avaliação formativa para sistemas 

computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem. Para isso, foi realizada uma análise de 

competidores, com o objetivo de identificar os pontos fortes e fracos dos três sistemas mais 

utilizados atualmente, bem como um levantamento das necessidades apresentadas pela 

literatura que não têm atualmente suporte nos sistemas competidores analisados. 

 

Com a aplicação da metodologia acima, foi possível o levantamento de diversos 

requisitos de avaliação formativa. Esses requisitos representam necessidades que, sendo 

atendidas por um sistema computacional de apoio ao ensino e à aprendizagem, permitem que 

sejam criadas as condições para que a avaliação formativa aconteça. 

 

 

Palavras–Chave: Avaliação Formativa, Educação a Distância, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, Levantamento de Requisitos. 

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Formative evaluation reveals more significant than summative evaluation, because it 

works throughout all the teaching-learning process. However, there is still strong resistance to 

changing the traditional paradigm of applying prompt tests (summative evaluation) to a new 

form of evaluation that allows the assessment and continuous accompaniment of the learning 

of the learners in quantitative and qualitative terms. 

 

This reality can also be evidenced in the distance education. In its more current 

source, in which the learning occurs, primordially, in virtual environments, the pedagogical 

mediation continues having a crucial importance. In this direction, outdated pedagogical 

practices do not allow the advantages of the new virtual learning spaces to be explored in all 

its potentiality. Moreover, the inherent difficulties to the new environments are not prevented 

adequately. 

 

The objective of this work is to raise requisites of formative evaluation for 

computational systems that support teaching and learning. Thus, an analysis of competitors 

was carried out, aimed at identifying the stronger and weaker points of the three more used 

systems currently, as well as a survey of the necessities presented by the literature that 

currently are not supported by the analised competitor systems. 

 

With the application of the methodology above, the survey of diverse requirements of 

formative evaluation was possible. These requirements represent necessities that, being 

supported by a computational system for teaching and learning, allows the creation of 

conditions so that the formative evaluation happens. 

 

 

Keywords: Formative Evaluation, Distance Education, Virtual Learning 

Environment, Requisite Elicitation. 
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Capítulo 1 
 
 

Introdução 

__________________________________ 
O processo ou faculdade de adquirir conhecimento é chamado de cognição [Houaiss 

2007] e é estudado por diferentes correntes epistemológicas, as quais explicam, de diferentes 

maneiras, como se processa o ensino e a aprendizagem. A teoria empirista dá um peso muito 

grande à experiência como algo que se impõe por si mesmo, como se o aluno recebesse o 

conhecimento de forma passiva, diretamente do professor. Nessa perspectiva, a avaliação 

teria a finalidade de “cobrar de volta as informações depositadas” [Rabelo 2001].  

 

Ao contrário da visão empirista, a epistemologia construtivista compreende a origem 

do conhecimento a partir da interação entre o aluno, que passa a ter um papel ativo, e o meio 

externo. Como disse o professor Paulo Freire, é importante “saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” 

[Freire 1996]. Nessa linha de pensamento, avaliação teria a finalidade de fazer com que os 

alunos evoluam melhor, rumo ao êxito das suas aprendizagens [Hadji 2001]. 

 

Desde o final do século passado, as tecnologias da informação e da comunicação vêm 

revolucionando a criação e a difusão do conhecimento. Na área educacional, essa revolução 

vem se evidenciando através dos mais diversos recursos tecnológicos, que abrem novos 

horizontes para a construção colaborativa do conhecimento, ao mesmo tempo em que 

potencializa a aprendizagem autônoma. Porém, para que essas tecnologias “possam trazer 

alterações no processo educativo, elas precisam ser compreendidas e incorporadas 

pedagogicamente” [Kenski 2007]. 

 

A adequação pedagógica dos meios tecnológicos também afeta o processo de 

avaliação. Nesse sentido, a avaliação formativa, proposta há quarenta anos atrás, “almeja uma 

avaliação que se consagre à regulação das aprendizagens, capaz de orientar o aluno para que 
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ele próprio possa situar suas dificuldades, analisá-las e descobrir, ou pelo menos 

operacionalizar os procedimentos que lhe permitam progredir” [Hadji 2001]. Nos sistemas 

computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem, os objetivos da avaliação formativa 

continuam presentes, mas sobre condições pedagógicas diferenciadas. Os professores 

precisam saber utilizar os recursos disponibilizados por esses sistemas, para tentar, na medida 

do possível, extrair e fornecer informações que ajudem no processo contínuo de regulagem 

das aprendizagens. Esse trabalho se propõe a levantar requisitos de avaliação formativa, a 

serem implementados nos sistemas computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral desse trabalho foi levantar requisitos que permitam a 

operacionalização da avaliação formativa em sistemas computacionais de apoio ao ensino e à 

aprendizagem. Como objetivos específicos, foram definidos a análise de competidores e o 

levantamento de necessidades colocadas na literatura. Através da análise de competidores, 

serão identificados pontos fortes e fracos em sistemas selecionados, a partir dos quais deverão 

ser elicitados requisitos de avaliação formativa. Para essa análise, serão selecionados três 

sistemas que sejam amplamente utilizados e possuam distribuição gratuita. O levantamento 

de necessidades colocadas na literatura, por sua vez, será utilizado para elicitar requisitos que 

não tenham suporte nos sistemas competidores analisados. 

 

1.2 Estrutura da Dissertação 
 

 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: 

 

• O Capítulo 2 apresenta um panorama da Avaliação Educacional, incluindo o 

seu conceito e um histórico da sua evolução científica, bem como a Avaliação 

Formativa; 

 

• O Capítulo 3 aborda a Educação a Distância, incluindo os principais conceitos, 

a evolução tecnológica e os ambientes virtuais de aprendizagem; 
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• O Capítulo 4 aborda os sistemas computacionais de apoio ao ensino e à 

aprendizagem, quando são apresentadas as características mais encontradas e 

são resumidos os recursos existentes nos sistemas selecionados para a análise 

de competidores; 

 

• O Capítulo 5 apresenta os resultados desse trabalho, obtidos através da análise 

de competidores e do levantamento de necessidades colocadas na literatura; 

 

• O Capítulo 6 apresenta as conclusões, as contribuições, as limitações e alguns 

trabalhos que podem ser realizados para extensão da pesquisa aqui 

apresentada; 

 

• Ao final, estão as referências bibliográficas. 
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Capítulo 2 
 
 

Avaliação Educacional 

__________________________________ 
Este capítulo tem a finalidade de mostrar o estado da arte da Avaliação Educacional. 

Na Seção 2.1, será discutido o conceito de Avaliação Educacional. Na Seção 2.2, um breve 

histórico da teoria da Avaliação Educacional será apresentado. Na Seção 2.3, por sua vez, 

serão abordados os diferentes papéis desempenhados pela avaliação. A Seção 2.4 apresentará 

uma discussão sobre a Avaliação Formativa. Finalmente, na Seção 2.5, serão apresentadas as 

conclusões deste capítulo. 

 

2.1  Conceito de Avaliação Educacional  
 
 

Avaliação consiste na verificação que objetiva determinar a competência ou o 

progresso de um profissional, aluno, entre outros [Houaiss 2007]. Essa definição, como se 

pode perceber, é bem mais simples que a realidade inerente ao processo de ensino-

aprendizagem, dentro da qual se insere a avaliação educacional. Um termo tão complexo que 

diferentes autores apresentam diferentes concepções. Alguns, por exemplo, focam no aspecto 

da medição, enquanto outros dão mais atenção à questão do juízo ou julgamento de valor. 

Para outros, finalmente, a concepção de avaliação engloba tanto o fator da medição quanto o 

julgamento ou juízo de valor. Para Sarabbi, citado por [Sant’Anna 1999], “a avaliação 

educativa é um processo complexo, que começa com a formulação de objetivos e requer a 

elaboração de meios para obter evidência de resultados, interpretação dos resultados para 

saber em que medida foram os objetivos alcançados e formulação de um juízo de valor”. 

 

A semiótica é a ciência que estuda as significações associadas às palavras. 

Entendendo-se a significação, o sentido que foi dado à palavra “avaliar” ao longo da história, 

no contexto educacional, será possível compreender como ocorreu a evolução do seu estudo. 
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Assim, inicialmente, a palavra avaliar estava associada à idéia de testar ou verificar o 

desempenho de alguém através de situações previamente organizadas, chamadas de testes. 

Posteriormente, o termo passou a ficar associado à idéia de medir, mensurar, determinar a 

extensão, quantitativamente, de um determinado fenômeno. Finalmente, avaliar passou a 

significar interpretar dados quantitativos e qualitativos para obter um julgamento de valor ou 

um parecer, tendo por base determinados padrões ou critérios [Haydt 1997].  

 

2.2  Histórico da Avaliação Educacional  

 
 

Estudando-se a evolução histórica da avaliação, constata-se que ela acompanha o 

homem de longa data. [Depresbiteris 1989] coloca que inicialmente a avaliação tinha o 

sentido de prova, destacando que, ainda em 2205 a.C, um imperador chinês avaliava os seus 

oficiais a cada três anos, com a finalidade de promovê-los ou demití-los. O objetivo era 

prover o Estado com homens capacitados. O conceito, então, ainda era bastante limitado. 

 

Avançando para o século XIX, Ebel, citado por [Depresbiteris 1989], relata que 

Horace Mann, nos EUA, foi um dos primeiros a criar um sistema de testes. Mann causou um 

grande impacto no sistema educacional americano da época, pois os seus questionamentos a 

respeito da qualidade na educação fizeram com que fossem feitos ensaios no sentido de se 

tentar padronizar sistemas de testes. Primeiramente, em uma amostra restrita de alunos 

selecionados em escolas públicas de Boston. Posteriormente, em maior escala, com a 

finalidade de melhorar os padrões educacionais. 

 

No século seguinte, foi criada, na França, a Docimologia, uma ciência cuja finalidade 

primordial seria estudar sistematicamente os testes, verificando-se, em particular, os sistemas 

de atribuição de notas e os comportamentos dos examinadores e dos examinados. Segundo 

[Depresbiteris 1989], os pioneiros nesses estudos foram Pierón e Laugier. Os seus estudos 

puseram em cheque métodos tradicionais utilizados nos exames seletivos, demonstrando sua 

falibilidade. Essa nova ciência, que via avaliação como sinônimo de exame e exame como 

sinônimo de medição, difundiu-se em diversos outros países, especialmente nos EUA, onde, 

na década de 1930, chegou a provocar a criação de diversas conferências, de alcance 

internacional, cuja finalidade era estudar as concepções, os métodos, a técnica e o alcance 

pedagógico e social dos exames e concursos. 
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Quem teve o mérito de modificar esse paradigma, ampliando o conceito de avaliação 

educacional, que até então estava restrito à idéia de mensuração, foi o americano Ralph W. 

Tyler. Por volta de 1950, ele defendeu a importância de se utilizarem diversos instrumentos 

para coletar evidências dos alunos, tais como testes, escalas de atitude, inventários, 

questionários e fichas de registro de comportamento. Para ele, a avaliação não poderia ser 

vista apenas como sinônimo de aplicação de testes com lápis e papel. Sem ignorar a 

importância desses testes na avaliação da habilidade dos alunos em alguns assuntos, ele 

defendia que havia muitos outros meios de se conseguir evidências [Depresbiteris 1989].  

 

Assim, avaliação seria qualquer meio capaz de assegurar evidências válidas a respeito 

dos comportamentos em seus diferentes níveis e manifestações. O processo avaliativo 

consistiria na determinação de quanto os objetivos educacionais estavam sendo atingidos 

pelos programas de ensino. Para isso, seria julgado o comportamento dos alunos, pois a 

educação, para ele, visava mudar os comportamentos. Além disso, deveria haver mais de um 

julgamento, em diferentes momentos, para que fosse possível a identificação das mudanças 

[Depresbiteris 1989]. Percebe-se que ele não eliminou a mensuração, mas não se restringiu a 

ela. 

 

A partir dos anos 70 do século passado, outros estudiosos propuseram formas 

diferenciadas de avaliação, destacando-se Lee Cronbach, Michael Scriven, Daniel 

Stufflebeam e Robert Stake. Cronbach demonstrou que as atividades de avaliação estavam 

associadas ao processo de tomada de decisão. Para ele, a avaliação é realizada com os 

seguintes objetivos: determinar a real eficácia dos métodos de ensino e dos materiais 

utilizados; identificar as necessidades dos alunos com a finalidade de auxiliar o planejamento 

e torná-los cientes dos seus progressos e das suas deficiências; julgar a eficiência do sistema 

de ensino e dos professores, com a finalidade de subsidiar decisões de caráter administrativo.  

 

Para Scriven, a avaliação é a determinação sistemática e objetiva do mérito ou valor 

de alguma coisa. Ele enfatizava o aspecto comparativo, já que o sentido da avaliação seria 

evidenciar o quanto se saiu bem ou não o objeto de análise. O processo de avaliação seria 

composto de duas partes: na primeira, seria realizado o julgamento dos instrumentos de coleta 

de dados, a atribuição de pesos aos objetivos e a seleção de critérios e padrões; na segunda, 

realizar-se-ia o julgamento do valor ou mérito do programa educacional, baseando-se na 
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coleta sistemática de dados de desempenho, na combinação desses dados com um conjunto 

de metas valoradas e na análise dessa informação. Já Stufflebeam definiu a avaliação como 

“um processo de delinear, obter e fornecer informações úteis ao julgamento das alternativas 

de decisão”.  O seu modelo enfatizava o processo de julgamento e a tomada de decisão 

[Depresbiteris 1989]. 

 

Em 1977, [Parlett e Hamilton 1982] apresentam a avaliação iluminativa, a qual visava 

descrever e interpretar os fatos, ao invés de mensurar e predizer. Segundo eles, qualquer meio 

de aprendizagem, devido à sua inerente complexidade, não pode ser tratado com modelos 

quantitativos estabelecidos previamente. A avaliação seria, então, uma estratégia geral de 

pesquisa, que se revelaria de forma eclética e adaptável. Por esse motivo, a abordagem 

avaliativa deveria visualizar o problema sob diversos ângulos, para que fosse efetivado um 

cruzamento dos dados coletados em diferentes circunstâncias. Segundo a abordagem 

iluminativa, os objetivos, métodos e técnicas de trabalho deveriam surgir ao longo do estudo 

avaliativo, de forma dialética. Assim, iniciava-se com a observação e acompanhava-se o 

meio, para verificar as contradições e transformações do objeto estudado. Posteriormente, 

questionavam-se e explicavam-se os fatos, com base em diferentes fontes de informações, 

tais como observações, entrevistas, questionários. Revelando uma visão bastante etnográfica, 

Parlett e Hamilton defendem que os avaliadores devem se inserir no meio de aprendizagem, 

para experimentá-lo e estudá-lo, dentro de um processo de focalização progressiva.  Neste 

processo, os observadores deverão explorar, julgar, investigar e interpretar, com a perspectiva 

de iluminar as diferentes e conflitantes visões dos diferentes participantes envolvidos. 

 

[Stake 1982], por sua vez, propôs a avaliação responsiva. Segundo esta visão, a 

avaliação deverá prover respostas às diversas preocupações dos diferentes grupos envolvidos, 

apoiando-se nas expectativas das diversas pessoas participantes do programa e na detecção 

dos pontos críticos. Os pontos críticos deverão ser utilizados para o levantamento contínuo de 

dados e a geração de indicadores. 

 

2.3 Papéis da Avaliação 
 
 

Michael Scriven teve um papel fundamental na evolução dos estudos sobre avaliação 

educacional. Ao publicar Methodology of Evaluation, em 1967, ele estabeleceu alguns 
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conceitos de importância crucial para se compreender a lógica da avaliação. Em primeiro 

lugar, ele estabeleceu uma importante diferença entre o único objetivo da avaliação e os 

diferentes papéis desempenhados por ela. Assim, para ele, o objetivo da avaliação é apenas 

determinar o valor ou mérito do que está sendo avaliado, enquanto os papéis, chamados de 

modalidades por alguns autores, têm a ver com as diferentes formas de se aplicar a avaliação 

[Vianna 2000]. 

 

Segundo Scriven, são dois os papéis da avaliação: formativa e somativa. A avaliação 

formativa está associada, de forma contínua, ao processo de desenvolvimento do programa, 

do projeto e do produto educacional, com o intuito de permitir a obtenção de informações 

úteis para o aprimoramento do próprio programa. Como exemplos de práticas de avaliação 

formativa, poderiam ser citadas, dentre outras: a utilização de diferentes instrumentos de 

avaliação; a análise e discussão dos conteúdos, por parte dos especialistas nos respectivos 

assuntos, durante o desenvolvimento do programa. A avaliação somativa, por outro lado, 

seria conduzida no final do programa de avaliação, com a finalidade de julgar o valor ou 

mérito do próprio programa. Podendo ser utilizada também para avaliar currículos e materiais 

utilizados, essa avaliação tem um caráter estático, ou seja, ela apresenta uma espécie de 

retrato do objeto que está sendo avaliado.  

 

Ao criar, em 1967, as expressões avaliação somativa e avaliação formativa, Scriven 

aplicou-as, inicialmente, no contexto da avaliação de currículos [Vianna 2000]. Porém, essas 

expressões apenas vieram a ser utilizadas em larga escala a partir de 1971, quando Benjamin 

Bloom e seus associados publicaram Handbook on Formative and Summative Evaluation of 

Student Learning. Essa obra teve o mérito de trazer a idéia de avaliação formativa para o 

contexto das aprendizagens dos alunos [Vianna 2000].  

 

A partir de então, passou-se a defender a utilização da avaliação formativa em todo o 

processo de ensino-aprendizagem, envolvendo os professores, os estudantes e os demais 

participantes da dinâmica educacional, com a finalidade de auxiliar o aluno a atingir os seus 

objetivos educacionais. Bloom defendeu uma pedagogia do domínio, que deveria ser aplicada 

de forma contínua, durante toda a vida do aprendiz.  
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A escola deveria se esforçar para assegurar o desenvolvimento individual de cada 

aluno. Para isso, ele defendia mudanças até mesmo nas estratégias de ensino e no papel 

desempenhado pela avaliação. Nesse sentido, ele pregava, entre outras coisas, a eliminação 

da tendência, de muitos professores, em se satisfazerem com o enquadramento das notas dos 

seus alunos na famosa curva de Gauss. Para ele, o enquadramento seria um sinal de fracasso 

do esforço escolar, que deveria visar a promoção individual de cada aluno [Depresbiteris 

1989]. 

 

Vale destacar que Lee Cronbach, ao discutir, em 1982, as atividades de planejamento 

e análise de programas, chegou à conclusão de que a avaliação formativa tem um caráter mais 

significativo do que a avaliação somativa. Isto fica claro atentando-se para o fato de que 

enquanto a primeira permite que o próprio programa que está sendo avaliado receba os 

ajustes necessários assim que esta necessidade seja identificada, a segunda, por ser aplicada 

ao final do programa, não permite que os seus atuais usuários finais sejam beneficiados com 

o seu aprimoramento. 

 

Apesar do raciocínio de Cronbach estar coroado de coerência e significação, isto não 

deverá implicar no descarte da avaliação somativa. Ao contrário, as duas avaliações deverão 

conviver, sendo cada uma aplicada no devido momento, ou seja, a formativa, ao longo de 

todo o processo de ensino-aprendizagem, enquanto a somativa deverá ser aplicada nos 

momentos em que se desejar fazer um diagnóstico de um programa, de um currículo ou de 

materiais. 

 

Uma outra importante diferença entre as duas modalidades de avaliação está 

relacionada com quem vai utilizar as informações levantadas. A avaliação formativa supre de 

informações úteis aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento do programa que está 

sendo avaliado. A avaliação somativa, por sua vez, provê os mantenedores do programa com 

informações necessárias para a tomada de decisões da seguinte ordem: continuar o programa, 

encerrar o programa, ampliar sua utilização, entre outras. 

 

Também vale a pena destacar que, muitas vezes, pelo fato de uma determinada 

instituição de ensino focar toda a sua atenção apenas na avaliação somativa, esta poderá levar 

os mantenedores de um determinado projeto à conclusão de que houve um verdadeiro 
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fracasso nos resultados do programa. O problema é que os resultados desastrosos podem ter 

importante relação com o fato de o programa ter sido desenvolvido sem a aplicação de uma 

cautelosa avaliação formativa. 

 

As duas modalidades de avaliação até aqui apresentadas são ponto pacífico na 

comunidade acadêmica. O que não é pacífica é a aceitação da existência de uma terceira 

modalidade, apresentada por alguns autores: a avaliação diagnóstica. Esta seria aplicada antes 

do início do programa ou antes do início de uma determinada unidade de ensino. Sua 

finalidade seria averiguar o estado atual dos alunos, até mesmo para se constatar se eles 

apresentam os conhecimentos necessários para participarem do programa. 

 

No nosso entendimento, na verdade, a avaliação diagnóstica seria apenas uma espécie 

de avaliação somativa aplicada no início. Analogamente, a avaliação somativa poderia ser 

vista como uma espécie de diagnóstico aplicado no final. Preferimos, porém, não acatar a 

modalidade de avaliação diagnóstica. Em primeiro lugar, porque, como demonstrado, sua 

utilização terminológica não é imprescindível, pois a aplicação da avaliação somativa não 

está restrita, exclusivamente, ao final de uma etapa do processo de ensino-aprendizagem. Em 

segundo lugar, porque não parece apropriado, no contexto educacional, a utilização de um 

termo cuja etimologia grega, diagnóstikê, remete à idéia de “arte de distinguir doenças” 

[Houaiss 2007]. 

 

2.4 Avaliação Formativa 
 
 

Na seção anterior, foi visto como a avaliação formativa apresenta-se como mais 

significativa do que a avaliação somativa. Enquanto esta é aplicada apenas em momentos 

pontuais, aquela foi inserida no próprio processo de ensino-aprendizagem, o que a capacita a 

promover uma melhora nos níveis de aprendizagem dos alunos. Devido à sua importância, 

ela será mais discutida nesta seção. 

 

Na análise efetuada por [Perrenoud 1999], a avaliação formativa implica numa grande 

atenção ao que ele chama de regulação individualizada das aprendizagens. O professor deverá 

observar mais metodicamente os alunos, compreendendo a dinâmica dos seus 
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comportamentos na sala de aula, para que assim seja possível ajustar, de maneira 

individualizada e sistemática, suas intervenções pedagógicas, otimizando as aprendizagens. 

 

A regulação, para [Perrenoud 1999], já existia em toda ação educativa de uma certa 

duração. A avaliação formativa veio a realçar a importância da regulação, que passou a ser 

instrumentalizada e otimizada. Através dela, seriam efetuadas intervenções corretivas, 

baseadas na observação das dificuldades e progressos dos alunos. O professor deverá 

acompanhar o interesse e a compreensão dos alunos, bem como colher informações através 

de trabalhos práticos, seminários e observação do comportamento dos alunos durante as 

aulas. Dessa forma, o currículo poderá ir sendo ajustado ao longo do curso, de acordo com o 

nível e o ritmo de trabalho da turma. 

 

Segundo [Coll 1996], o professor deverá descobrir os percursos de aprendizagem dos 

seus alunos, para direcionar sua ação educativa, que deverá ser mediadora entre a atividade 

mental particular de cada aprendente e os significados e sentidos culturais dos conteúdos. A 

necessidade de identificar e orientar o percurso de aprendizagem de cada aluno está associada 

a um fato inegável: cada aluno carrega dentro de si uma realidade histórica, social e cultural 

diferenciada em relação aos seus colegas e professores. 

 

Como diz [Silva 2004], “cabe ao educador desenvolver um planejamento flexível e 

consistente que preveja estratégias variadas de ensino, possibilitando situações de 

aprendizagem desafiadoras, que sejam de fato pertinentes aos níveis sociocognitivos dos 

alunos e significativas para o contexto educacional.” 

 

Para que a aprendizagem se efetive com qualidade, é necessário que sejam superadas 

visões teóricas ultrapassadas. Os estudos de [Hoffmann 1999] e [Saul 1988] revelam que, no 

final do século passado, ainda predominava, no Brasil, as influências de Ralph W. Tyler. Essa 

dificuldade de superação tem motivado essas e outros autores a travarem uma verdadeira 

batalha, no sentido de tentar superar os mitos arraigados, até hoje, nas mentes de muitos 

educadores, no sentido de práticas pedagógicas verdadeiramente construtivistas e 

significativas. 

Nesse momento, é importante que fique claro o que vem a ser aprendizagem 

significativa. O psicólogo David P. Ausubel, na década de 1960, baseando-se nos estudos 
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construtivistas de Piaget, concebeu sua própria teoria, segundo a qual a aprendizagem 

significativa seria o “processo no qual uma nova informação é relacionada a um aspecto 

relevante, já existente da estrutura de conhecimento de um indivíduo” [Rabelo 2001]. Disse 

Ausubel: “Se eu tivesse de reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria 

isto: o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz 

já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos” [Ausubel et al. 

1980]. 

 

Voltando ao modelo de avaliação proposto por Tyler em 1949, é importante perceber 

que ele tinha um caráter comportamentalista, pois defendia que a escola deveria condicionar 

o aluno a atingir, de forma inteiramente passiva e acrítica, os objetivos estabelecidos pelo 

professor, o que não revelava um verdadeiro processo de ensino-aprendizagem. Como disse o 

professor Paulo Freire, “ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando” [Freire 

1996]. Como ele disse, ainda, “os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença”. 

 

2.5 Conclusões 
 
 

Neste capítulo, inicialmente, foi apresentado o conceito de Avaliação Educacional, 

quando foi visto que, na verdade, não se trata de algo simples, estabelecido e pacífico, já que 

diferentes autores apresentam visões díspares. Posteriormente, foi apresentado um breve 

histórico da evolução dos estudos relativos à avaliação educacional. Foi visto como foram 

importantes os trabalhos de Ralph Tyler, Michael Scriven, Bloom, Robert Stake, entre outros. 

Depois, foram abordados os diferentes papéis desempenhados pela avaliação educacional. 

Finalmente, foi discutida a Avaliação Formativa, que, em termos teóricos, é bem aceita pelos 

professores, mas, em termos práticos, como têm revelado alguns estudos, percebe-se uma 

grande dificuldade na sua implementação, pois demanda mudanças nas estruturas tradicionais 

de funcionamento das instituições de ensino, bem como das relações existentes entre os 

professores, os alunos, os administradores e a própria sociedade. Isto se deve, inclusive, ao 

fato de exigir um maior empenho por parte de todos os interessados na educação, já que 

precisa ser aplicado, de forma contínua, em todo o processo de ensino-aprendizagem. 

  

O próximo capítulo abordará a Educação a Distância (EAD). 
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Capítulo 3 
 
 

Educação a Distância (EAD) 

_______________________________ 
 

A educação a distância não é um fato novo. Porém, os últimos avanços tecnológicos 

têm provocado uma maior adesão a essa modalidade de ensino por parte de diferentes 

instituições educacionais. Apenas para dar um exemplo brasileiro, o Censo da Educação 

Superior de 2006 revelou que, entre 2003 e 2006, houve um grande crescimento nos cursos a 

distância: o aumento foi de 571% no número de cursos oferecidos e de 315% no número de 

matrículas [INEP 2007]. Em grande parte, isso se deve a uma maior difusão do acesso à 

internet, apesar do fato inegável de que ainda existe uma grande parcela da população que 

está totalmente excluída desse processo.  

 

As inovações tecnológicas têm uma relevância que não pode ser ignorada. Entretanto, 

a tecnologia, por si só, não garante a qualidade na aprendizagem. Continua sendo 

imprescindível a mediação pedagógica1, para que o processo de ensino-aprendizagem se 

utilize e seja adaptado às novas possibilidades abertas pela tecnologia. Para que isso seja 

possível, é preciso entender as diferenças entre um ambiente de aprendizagem tradicional e os 

novos ambientes virtuais de aprendizagem. Estes também serão tratados neste capítulo. 

 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: a Seção 3.1 aborda o conceito de 

Educação a Distância; a Seção 3.2 contém um breve histórico dos avanços tecnológicos 

utilizados pela educação a distância; a Seção 3.3 analisa ambientes virtuais de aprendizagem 

e a Seção 3.4 contém as conclusões. 

                                                           
1 Mediação pedagógica consiste no “tratamento de conteúdos e das formas de expressão dos 
diferentes temas, a fim de tornar possível o ato educativo dentro do horizonte de uma educação 
concebida como participação, criatividade, expressividade e relacionalidade” [Gutierrez e Prieto 1994] 
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3.1 Conceitos 
 
 

A idéia mais simplificada que se pode ter a respeito da EAD é que ela permite que 

professores e alunos desempenhem atividades de ensino-aprendizagem sem a necessidade do 

compartilhamento de um mesmo ambiente físico, conhecido como sala de aula. Por esse 

motivo, é natural que se associe EAD a uma espécie de sala de aula virtual. Ao se estudar 

alguns aspectos envolvidos neste tema, percebe-se que, na verdade, EAD não é tão simples 

assim, pois a sua utilização implica em mudanças importantes no próprio processo de ensino-

aprendizagem. Na medida em que se estudam as implicações da distância física, torna-se 

possível o entendimento dos seus desdobramentos. 

 

Segundo [Moore e Kearsley 2007], “educação a distância é o aprendizado planejado 

que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas 

especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e 

disposições organizacionais e administrativas especiais”. Na expressão “educação a 

distância”, sua primeira palavra remete ao processo de ensino-aprendizagem, no sentido de 

que tanto o ensino quanto a aprendizagem ocorrerão, normalmente, a distância. 

 

Sem ignorar o fato de que, no curso inteiramente presencial, o processo de ensino-

aprendizagem não se limita à sala de aula, a verdade é que, na educação a distância, o meio 

de comunicação principal está vinculado às tecnologias da informação e da comunicação. Um 

conceito criado por Michael Moore ajudou a demonstrar como em qualquer programa de 

ensino, inclusive presencial, a distância física não é o único fator de separação entre o 

professor e o aluno. 

 

Assim, ao publicar, em 1972, o artigo “Learner Autonomy: the second dimension of 

independent learning”, Moore apresentou o conceito de distância transacional. Esta 

representaria o espaço psicológico e comunicacional existente entre o professor e o aluno. A 

extensão da distância transacional depende de diversos fatores, incluindo o comportamento 

dos professores e alunos, a filosofia de trabalho seguida pelos responsáveis pelo projeto do 

curso, as personalidades do professor e do aluno, o tema do curso e fatores ambientais. 

Quanto maior a abertura oferecida pelo professor aos seus alunos, quanto mais ele estiver 

verdadeiramente aberto ao diálogo, menor será a distância transacional.  Um dos fatores 
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ambientais mais importantes é o meio de comunicação. Na educação a distância, pode-se 

perceber que, dependendo do meio utilizado, os espaços de diálogo entre os alunos e os 

professores podem se ampliar ou reduzir [Moore 1993]. 

 

Importante destacar que não só o espaço físico passou a ser flexibilizado pela 

educação a distância, mas também o tempo. Dessa forma, a interação entre o professor e o 

aluno, quando efetuada a distância, passou a ocorrer em duas vertentes: síncrona e assíncrona. 

Na comunicação síncrona, o contato é praticamente instantâneo, ao passo que, na 

comunicação assíncrona, a resposta para uma pergunta do aluno poderá ser dada em um 

momento posterior. Essa flexibilidade não diminuiu a importância da interação entre os 

professores, entre os professores e os alunos e entre os próprios alunos. Pelo contrário, a 

distância física evidenciou a importância cada vez maior das interações educacionais entre 

todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, até porque, como já foi visto, elas 

podem diminuir a distância transacional. 

 

A educação a distância, como é conhecida hoje, é vista como algo que permite a 

junção entre a educação e os meios tecnológicos mais avançados, com a intenção de se 

romperem barreiras de espaço e de tempo. Porém, antes do atual desenvolvimento das 

tecnologias da informação e da comunicação, já existia a educação a distância. O que mudou 

foram as bases tecnológicas utilizadas, as quais serão vistas, resumidamente, na próxima 

seção. 

 

3.2 Evolução Tecnológica 
 

 

A educação a distância, segundo [Moore e Kearsley 2007], teria passado, ao longo da 

sua evolução histórica, por cinco gerações, incluindo a atual. A primeira geração foi aquela 

que se utilizava dos correios, ou seja, os famosos cursos por correspondência, que teriam sido 

iniciados na segunda metade do século XIX. Por volta de 1880, o meio tecnológico 

responsável pela expansão da educação a distância, nos EUA, teria sido as redes ferroviárias, 

que estavam se expandindo e ampliando a utilização dos serviços postais. Essa primeira 

geração de educação a distância, no Brasil, veio a ocorrer somente no início do século XX. 

Uma das primeiras instituições brasileiras a oferecer cursos por correspondência foi o 

Instituto Universal Brasileiro, fundado em 1941 [IUB 2007]. 
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A segunda geração foi representada pelos cursos transmitidos pelo rádio e pela 

televisão, cujas primeiras transmissões ocorreram nas primeiras décadas do século XX. O 

Brasil teve diversas experiências nesse sentido, valendo destacar os Telecursos, cujas 

transmissões, pela televisão, iniciaram em 1978 [FRM 2007]. 

 

A terceira geração, surgida no final da década de 1960, representada principalmente 

pelo projeto Mídia de Instrução Articulada (AIM – Articulated Instructional Media) da 

Universidade de Wisconsin, nos EUA, e pelo projeto Universidade Aberta, no Reino Unido, 

utilizou-se de uma abordagem sistêmica, segundo a qual se buscou utilizar as diversas 

tecnologias de comunicação existentes na época, para oferecer um ensino de alta qualidade e 

custo reduzido a alunos não-universitários. A Universidade Aberta (The Open University) 

ainda existe até hoje, tendo sido replicado o seu modelo para outros países. No Brasil, em 

2005, foi criado, pelo Ministério da Educação, o projeto UAB (Universidade Aberta do 

Brasil) [UAB 2007]. 

 

A quarta geração, segundo [Moore e Kearsley 2007], teria surgido na década de 1980, 

nos EUA, tendo sido baseada na tecnologia de teleconferência. No início, era utilizada a 

audioconferência. Posteriormente, com o avanço da tecnologia de satélites de comunicação, 

foi possível a realização de videoconferências. Estas, inicialmente, não permitiam 

comunicação nos dois sentidos, o que veio a tornar-se uma realidade apenas no final dos anos 

1990. 

 

A quinta e atual geração caracteriza-se pela utilização de redes de computadores. As 

primeiras redes, iniciadas por volta de 1970, nos EUA, eram restritas a poucos pontos de 

acesso, a maior parte pertencentes a universidades e organismos militares. Antes mesmo do 

surgimento da Internet, as redes de computadores já eram utilizadas para educação a 

distância. Porém, o surgimento da Internet causou um grande impacto nessa área, 

principalmente a partir do lançamento do primeiro navegador gráfico de uso popular, o 

Mosaic, lançado em 1993. Com esse navegador, tornou-se possível navegar na versão 

multimídia da internet, conhecida como web, uma abreviatura popular de WWW (World-

Wide Web – que significa rede de alcance mundial).  
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Assim, tornou-se popular o uso da hipermídia, onde a principal característica é a 

utilização de hyperlinks (ligações) entre diferentes documentos eletrônicos, os quais podem 

estar localizados em diferentes continentes. Desde então, a educação a distância nunca mais 

foi a mesma, pois se atingiram capacidades de comunicação e colaboração entre pares (um 

para um) e entre grupos (muitos para muitos) nunca atingidas antes. O avanço tecnológico 

alcançado pela EAD nesta quinta geração criou as condições para que surgissem os chamados 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), os quais serão estudados na próxima seção. 

 

3.3 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
 

 

Antes de se entender o que significa “ambiente virtual de aprendizagem”, é necessário 

esclarecer o que vem a ser “virtual”. Segundo [Ferreira 2002], virtual é aquele “que é efeito 

de emulação ou simulação de determinados objetos, situações, equipamentos, etc., por 

programas ou redes de computador”. Essa definição exige que se busque o significado das 

seguintes palavras: emulação e simulação. Emulação significa o ato ou efeito de emular, que, 

por sua vez, significa “comportar-se um programa ou equipamento como (outro)” [Ferreira 

2002]. Simulação significa o ato ou efeito de simular, que, por sua vez, significa “reproduzir 

ou imitar certos aspectos de (situação ou processo), de modo mais ou menos aproximado e 

controlado” [Ferreira 2002]. No nosso entendimento, a melhor maneira de interpretar esses 

diversos significados seria aquela que leva em conta o fato de que a aprendizagem é o 

resultado de um processo, o que leva à palavra simulação. Assim, ambiente virtual de 

aprendizagem é o resultado de programas ou redes de computadores que reproduzem ou 

imitam certos aspectos do ambiente real de aprendizagem, de modo mais ou menos 

aproximado e controlado.  

 

Apesar dos ambientes virtuais de aprendizagem simularem, de modo mais ou menos 

aproximado e controlado, os ambientes reais de aprendizagem, é fundamental que se perceba 

que nem tudo o que existe nesses ambientes simulados de aprendizagem foi simplesmente 

“herdado” do mundo real. Através de simples exemplos, pode ser facilmente constatado que 

ao mesmo tempo em que existem conceitos que foram transpostos do mundo real para o 

virtual, existem outros que foram inteiramente criados no mundo virtual, tendo sido frutos 

das possibilidades criadas pelas novas tecnologias. 
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Um exemplo de conceito transposto do mundo real para o virtual são os conteúdos 

textuais de uma aula, os quais eram apresentados em meio impresso e passaram a ser 

apresentados em meio eletrônico. Como exemplo contrário, tem-se a capacidade, 

disponibilizada em ambientes virtuais de aprendizagem, de diversas pessoas, localizadas nas 

mais distantes regiões, encontrarem-se em um mesmo “espaço” para trocar conhecimentos 

relativos a uma determinada disciplina. Este novo “espaço” nada mais é que um espaço 

virtual de aprendizagem, tornado possível através da evolução tecnológica. 

 

Assim, concluindo o exemplo anterior, os ambientes virtuais de aprendizagem 

tornaram possível a criação dos chamados espaços virtuais de aprendizagem. Desta forma, a 

noção de localização também foi “virtualizada”, de forma que, através de simples comandos, 

tornou-se possível a telepresença, através da qual uma pessoa se sente como se estivesse 

presente em um local diferente da sua real localização. Quando diversas pessoas 

compartilham um determinado espaço virtual de aprendizagem, interagindo entre si na busca 

de conhecimentos de interesse comum, elas criam comunidades virtuais de aprendizagem. 

Uma mesma pessoa pode participar de diversas comunidades virtuais de aprendizagem, 

deslocando-se entre uma e outra com facilidade. 

 

É importante que todos os interessados na educação explorem os novos recursos 

disponibilizados pelas mais avançadas tecnologias da informação e da comunicação. 

Obviamente, isso precisa ser feito com bom senso, pois conteúdos textuais, por exemplo, 

apesar de não serem inovadores, continuam sendo necessários nos novos ambientes. Não faz 

sentido utilizar outros recursos, quando tudo o que se pretende é dar um rápido aviso aos 

alunos em um mural eletrônico, por exemplo. Em qualquer caso, é importante perceber que 

as tecnologias da informação e da comunicação se colocam entre o conteúdo e os diversos 

participantes do processo de ensino-aprendizagem, cumprindo a função que pode ser 

chamada de mediação tecnológica. 

 

Sem negar a importância da mediação tecnológica, deve-se ressaltar o papel essencial 

das pessoas que se colocam entre o conteúdo e os alunos, as quais desempenham um 

importante aspecto da mediação pedagógica. Nos ambientes virtuais de aprendizagem, essas 

pessoas costumam ser chamadas de tutores. Estes desempenham a tarefa de se colocar, 

inclusive, entre a tecnologia e os alunos, facilitando o acesso destes a todas as informações 
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disponíveis. Diversas pessoas podem desempenhar o papel de tutores, incluindo não só os 

professores mas também os monitores e quaisquer outros interessados que sejam 

qualificados. 

 

A necessidade de contar com a ajuda dos tutores, apesar de variar de aluno para aluno, 

é um exemplo de ponto em comum entre os tradicionais ambientes de aprendizagem e suas 

novas versões virtuais, ou seja, se antes os alunos precisavam do auxílio de alguém, 

continuam precisando hoje. Porém, existem também importantes diferenças, que precisam ser 

analisadas. Entender as diferenças “é importante porque nos ajuda a entender por que poderia 

ser benéfico e até necessário inovar drasticamente os processos de aprendizagem quando se 

usa a internet para fins de aprendizagem.” [Peters 2001] 

 

Segundo [Peters 2001], os espaços tradicionais de aprendizagem foram concebidos 

para “proporcionar locais convenientes onde alunos e professores possam encontrar-se cara a 

cara, reunir-se, viver e aprender juntos”. Ele estava se referindo especificamente às salas de 

aula e aos demais locais e momentos onde há o encontro real entre os professores e os alunos. 

Nesse contexto, a exposição é predominantemente oral, ou seja, é necessário o convívio real 

para que o professor possa ensinar qualquer coisa. Isto implica numa importante restrição 

física: “as atividades de aprendizagem têm de ser fixas em termos de tempo e localização”. 

Nesse ponto já surgem importantes diferenças em relação aos ambientes virtuais de 

aprendizagem, nos quais os alunos não estão limitados aos “locais de aprendizagem 

familiares e pode abranger o mundo e até o cosmo.” [Peters 2001] 

 

Nos novos ambientes, o “tempo e o local não são fixos”. Nos espaços virtuais de 

aprendizagem, “as pessoas e os objetos não são relativamente fixos, e sim flutuantes e 

transitórios. Mudam com freqüência e rapidez. Eles flutuam. Os alunos não interagem cara a 

cara em grupos, mas têm de entrar em contato com colegas que estão em algum outro lugar. 

Assim, os aprendentes não estão estreitamente vinculados uns com os outros. Os estudantes 

não falam e ouvem, mas lêem e escrevem. Mas há algo mais importante ainda: não há um 

ambiente real com o qual os alunos possam interagir e estabelecer relações.” [Peters 2001] 

 

Aqui valem algumas observações em relação às colocações feitas acima por [Peters 

2001]. Em primeiro lugar, os estudantes não estão limitados a ler e escrever. Eles podem 
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interagir também utilizando recursos de áudio e vídeo em tempo real e podem trocar, através 

da internet, informações dos mais diferentes tipos, não se limitando a textos. Ele pode ter 

ignorado esse fato devido às restrições técnicas na disponibilidade do acesso de banda larga, 

fundamentais para esse tipo de comunicação, as quais evoluíram nesses últimos anos, ainda 

apresentando, porém, limitações técnicas.  

 

Além disso, é importante interpretar com cautela a afirmação de que os alunos não 

possuem um ambiente real com o qual possam interagir e estabelecer relações. Eles não 

podem, realmente, nos momentos em que estão “mergulhados” nos espaços virtuais, 

estabelecer interações e relações reais, por motivos óbvios. Mas é importante destacar que, 

por outro lado, eles podem estabelecer interações e relações virtuais.  

 

Vale retomar o conceito de espaço virtual de aprendizagem. Como todo espaço de 

aprendizagem, ele existe para propiciar interações e relações entre todos os integrantes da 

comunidade de aprendizagem. Em outras palavras, a diferença consiste no tipo de espaço no 

qual os participantes estão inseridos (real ou virtual), e nas correspondentes restrições 

impostas pelos mesmos. Contudo, o componente social continua presente nos dois casos, ou 

seja, as relações e interações que se estabelecem no mundo virtual não deixam de ser relações 

sociais reais. Prova disso é que elas geram conseqüências práticas que podem ser visualizadas 

no mundo real.  

 

Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que os dois tipos de espaços impõem 

diferentes graus de interação e de aproximação entre as pessoas. Assim, se nos espaços 

virtuais obtém-se uma grande liberdade nos aspectos da localização e do tempo, impossível 

de ser obtida no mundo real, nos espaços reais, por outro lado, é possível um grau de 

interação física e sentimental, inerente às relações ditas “cara a cara” ou “olho no olho”, que 

são impossíveis de serem refletidas no mundo virtual.  

 

As diferenças colocadas acima ajudam a explicar porque, atualmente, diversas 

instituições de ensino, no Brasil e no exterior, estão disponibilizando disciplinas no formato 

híbrido (blended learning), também conhecido como semipresencial. Assim, mesclando uma 

parte da carga horária com aulas presenciais, outra parte com aulas virtuais, busca-se 

aproveitar as vantagens de cada tipo de espaço de aprendizagem (real ou virtual). 
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Uma outra importante diferença está relacionada à autonomia do aluno, estudada por 

[Moore 1993]. Apesar da autonomia do aluno já existir antes do surgimento dos ambientes 

virtuais de aprendizagem, o fato é que nos novos ambientes ela passou a ter uma importância 

mais significativa, devido à maior facilidade e velocidade no acesso às informações 

disponibilizadas na internet. Como cada aluno possui um grau de autonomia diferente, 

[Moore e Kearsley 2007] consideram que o conceito de proficiência é importante. Segundo 

eles, proficiência “é a capacidade do aluno para construir significado e a disposição 

necessária para iniciar e persistir em uma iniciativa de aprendizagem”. Um aluno proficiente, 

então, vai precisar de menos ajuda do tutor, já citado anteriormente. 

 

O novo destaque dado à autonomia e à proficiência do aluno remete à epistemologia 

construtivista, criada por Piaget no século passado. Segundo sua teoria, o conhecimento 

provém de construções sucessivas, com elaborações constantes de estruturas novas [Rabelo 

2001]. Nos ambientes virtuais de aprendizagem, as elaborações de estruturas novas de 

conhecimento, a partir de outras já conhecidas, ocorre de forma acentuada, devido aos 

benefícios tecnológicos já citados.  

  

A partir da sua reconhecida experiência no uso das tecnologias da informação e da 

comunicação em atividades pedagógicas, [Peters 2004] criou uma classificação das novas 

oportunidades educacionais oferecidas pelos ambientes virtuais de aprendizagem. Segundo 

ele, os novos espaços virtuais de aprendizagem permitem que sejam exploradas as seguintes 

oportunidades: 

 

• Aprendizagem por ensino expositivo – Nos novos ambientes de 

aprendizagem, a eficácia não está apenas no ensino expositivo 

propriamente dito, mas no incremento do processo de aprendizagem 

por absorção. Exploram-se os recursos de multimídia para se obter uma 

maior meticulosidade, precisão e clareza na apresentação de diferentes 

materiais. Além disso, os assuntos podem ser passados na forma de 

tutoriais, que levam o aluno, passo a passo, dos conceitos mais simples 

para os aspectos mais elaborados da matéria; 

• Aprendizagem autônoma, auto-regulada – Devido ao próprio meio 

utilizado, os alunos ficam em primeiro plano. Isso leva à necessidade 
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de eles próprios planejarem, organizarem, controlarem e avaliarem a 

sua aprendizagem. Os professores passam a ocupar as funções de 

orientadores, mentores e mediadores; 

• Aprender por exploração – Através do hipertexto, é possível a 

aprendizagem de forma não linear, baseada em unidades relativamente 

independentes de informação que são elaboradas sob a forma de uma 

rede. “Eles devem decidir por eles mesmos explorar os espaços em 

rede do hipertexto, chegar a uma visão panorâmica, adquirir e 

processar impressões, selecionar os acessos mais adequados a eles e 

finalmente descobrir e percorrer seu próprio caminho individual 

através deste espaço especial de aprendizagem (espaço de exploração)” 

[Peters 2004]; 

• Aprender procurando por informação – A importância desta forma 

de aprendizagem está ligada ao fato de que nos espaços virtuais há 

muitas informações difusas e não estruturadas. Diversas opções podem 

ser utilizadas pelos alunos para extrair informações que possam ajudá-

los a alcançar seus objetivos de aprendizagem. Por exemplo, podem 

pesquisar periódicos eletrônicos, livros, dicionários, bibliotecas, bancos 

de dados, instrumentos de busca, fóruns de notícias. Eles podem, 

também, pedir a ajuda de especialistas através de listas de discussão ou 

email; 

• Aprender armazenando e gerenciando informações – Antes, 

principalmente nos métodos mais tradicionais de ensino, os alunos 

precisavam, em algumas matérias, decorar, ou seja, armazenar 

conhecimento para, no momento que fosse necessário, reproduzí-lo. 

Com as novas tecnologias, foi possível aliviar o trabalho da memória 

biológica, o que deixou mais espaço para outros processos cognitivos. 

Os alunos precisam, nos novos espaços, usar adequadamente tanto a 

sua própria memória quanto a imensa memória externa a ele, nos seus 

processos de aprendizagem; 

• Aprender por comunicação – Nos novos espaços de aprendizagem, 

as oportunidades de comunicação são rapidamente utilizadas sem 

grandes custos. Entre outros exemplos, podem ser citados: o correio 
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eletrônico, os fóruns de notícias, as listas de discussão, as 

teleconferências; 

• Aprender por colaboração – “Colaborar” significa trabalhar junto, o 

que pode ser entendido, no contexto educacional, como escrever e 

estudar junto, trabalhar em grupo. Isso pode ser traduzido em 

atividades de parceria na solução de problemas, participação em listas 

de discussão, comunidades de construção do conhecimento, entre 

outras atividades; 

• Aprender por representação e simulação – A representação ocorre 

quando os alunos escrevem algo que aprenderam, reformulam 

problemas, discutem soluções e apresentam resultados complexos para 

outros. Nos novos espaços, os alunos podem apresentar aos outros o 

que aprenderam, utilizando não só recursos textuais como outros 

oferecidos pela multimídia. “Quando os estudantes querem visualizar 

ou simular, são forçados a serem claros quanto a seus próprios 

pensamentos a respeito do objeto que deve ser representado e elaborá-

lo na forma de um modelo” [Peters 2004]. 

 

Como mencionado anteriormente, os ambientes virtuais de aprendizagem são o 

resultado de programas ou redes de computadores. Em outras palavras, é necessária a 

utilização de um computador (hardware), normalmente conectado à Internet, e de um ou 

mais programas (software). Como existem diversos tipos de programas que podem 

desempenhar essas funções e os sistemas operacionais atualmente utilizados permitem que 

diversos programas sejam executados ao mesmo tempo, é possível acessar vários ambientes 

virtuais de aprendizagem simultaneamente. Para cada ambiente virtual de aprendizagem 

utilizado, pode estar sendo executado um programa diferente, sendo possível também utilizar 

um único programa para acessar diferentes ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

Alguns desses programas limitam-se a poucas funções. Por exemplo, alguns deles 

permitem apenas a comunicação síncrona, através de salas de bate-papo individuais ou 

coletivas. Outros programas, por outro lado, permitem que sejam desempenhadas diversas 

atividades de ensino-aprendizagem. Neste estudo, o interesse está nesses últimos, que podem 

ser chamados de sistemas computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem. Através 
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deles, é possível a criação e a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem completos, os 

quais podem ser acessados por todas as pessoas envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem, incluindo os professores e os alunos. Esses sistemas serão estudados no 

próximo capítulo.  

 

3.4 Conclusões 

 
 

Neste capítulo, inicialmente, foi abordado o conceito de educação a distância, quando 

foi possível verificar que EAD não é tão simples como uma mera transposição de uma aula 

presencial para uma aula a distância. Através da discussão sobre as cinco gerações pelas 

quais a EAD passou, foi possível se constatar como o avanço das tecnologias da informação e 

da comunicação criou oportunidades de aprendizagem. Principalmente no que diz respeito à 

possibilidade de pessoas localizadas em diferentes regiões se encontrarem nos novos espaços 

virtuais de aprendizagem.  

 

Através desses encontros virtuais, que podem ser síncronos (ao mesmo tempo) ou 

assíncronos (em momentos diferentes), foi possível o estabelecimento de comunidades 

virtuais de aprendizagem. Nestas, através da quebra das noções tradicionais de tempo e 

espaço, a construção colaborativa do conhecimento pode ser realizada de forma mais rápida e 

mais efetiva. Ao mesmo tempo, devido a distância entre os alunos e os professores, estes 

precisam enfrentar o desafio de manter o interesse dos aprendizes na execução das atividades. 

Isso exige a utilização de formas cada vez mais criativas de estimular a busca do 

conhecimento.  

 

Para ficarem mais claras, as novas oportunidades pedagógicas oferecidas pelos 

espaços virtuais de aprendizagem, foi mostrada a classificação criada por [Peters 2004], que 

demonstra como os alunos, na sociedade da informação, vivenciam processos de 

aprendizagem que, se possuem algumas semelhanças com as formas tradicionais, apresentam 

características bastante inovadoras.  

 

O próximo capítulo abordará sistemas computacionais de apoio ao ensino e à 

aprendizagem. 
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Capítulo 4 
 
 

Sistemas Computacionais de Apoio ao Ensino e à 

Aprendizagem 

_______________________________ 
 

Os sistemas computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem são programas de 

computador que se utilizam de diversos recursos disponibilizados pelas tecnologias da 

informação e da comunicação para prover mecanismos que permitem a execução de 

atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. Esses sistemas são frequentemente 

chamados, na literatura, de ambientes virtuais de aprendizagem. Prefere-se, neste trabalho, 

não chamá-los assim, para não confundir conceitos que são inerentemente distintos, como 

será explicado a seguir.  

 

No capítulo anterior, afirmou-se que os ambientes virtuais de aprendizagem são os 

resultados de programas ou redes de computadores que reproduzem ou imitam certos 

aspectos do ambiente real de aprendizagem, de modo mais ou menos aproximado e 

controlado. Assim, está claro que os ambientes virtuais de aprendizagem são 

operacionalizados pelos sistemas computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem. Dessa 

forma, não seria correto, em termos rigorosos, confundir um programa de computador com 

aquilo que ele produz. Caso contrário, estar-se-ia autorizado, também, a chamar de texto o 

programa de computador utilizado para produzí-lo.  

 

O objetivo deste capítulo é fazer uma apresentação geral daquilo que usualmente é 

oferecido pelos sistemas computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem. Para isso, a 

Seção 4.1 destaca as principais funcionalidades dos mesmos. Em seguida, nas Seções 4.2, 4.3 

e 4.4, são abordados três sistemas que servem de exemplos, por serem os mais utilizados 

atualmente. Finalmente, na Seção 4.5, são apresentadas as conclusões deste capítulo. 
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4.1 Apresentação 
 

 

Os sistemas computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem, também chamados 

de Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS – Learning Management System), 

possuem, geralmente, uma interface de fácil utilização. Eles são compostos de uma série de 

ferramentas de gerenciamento, que permitem que os diversos cursos da instituição de ensino 

sejam criados, modificados, organizados, excluídos, entre outras funcionalidades; ferramentas 

de apoio ao professor, que permitem que ele organize o conteúdo das suas aulas, o que inclui 

a disponibilização de materiais e atividades para os alunos, bem como outras ferramentas que 

auxiliam o processo de ensino; ferramentas de comunicação, através das quais podem ser 

estabelecidas comunicações síncronas ou assíncronas entre os alunos, entre os alunos e os 

tutores, entre os tutores; ferramentas de apoio ao aluno, que permitem que ele acesse os 

diferentes tipos de materiais disponibilizados, execute as suas atividades e as submeta para 

serem avaliadas, verifique o resultado das avaliações, entre outras ferramentas que auxiliam o 

processo de aprendizagem. 

 

As ferramentas disponibilizadas variam em quantidade, qualidade e facilidade de uso, 

dependendo do sistema utilizado. De um modo geral, cada sistema apresenta um subconjunto 

das seguintes ferramentas: 

 

• Material – qualquer material disponibilizado no curso, para utilização pelo 

aluno, podendo ser documentos de texto, planilhas, apresentações, animações, 

músicas, vídeos, entre outros; 

• Atividade, também conhecida como tarefa – permite que o aluno execute 

trabalhos, exercícios, resoluções de problemas, sendo que essas tarefas 

poderão ser submetidas ou, em alguns sistemas, ser executadas em tempo real; 

• Chat, também conhecido como bate-papo – permite a comunicação síncrona 

entre duas ou mais pessoas, sendo útil para a troca imediata de idéias, o 

esclarecimento de dúvidas junto aos colegas ou aos tutores, discussões ao 

vivo, entre outras utilizações; 

• Fórum, também conhecido como lista de discussão – permite a comunicação 

assíncrona entre diversas pessoas, através da postagem de mensagens em áreas 

comuns, sendo utilizado, normalmente, para debates sobre tópicos 
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relacionados aos conteúdos das aulas, o que permite o aprofundamento dos 

assuntos, de forma colaborativa; 

• Fórum de notícias, também conhecido como newsgroup – semelhante à lista 

de discussão, tendo como única diferença a finalidade de uso, servindo para a 

colocação de avisos por parte dos participantes do curso; 

• Correio Eletrônico, também conhecido como e-mail – permite a comunicação 

assíncrona entre duas ou mais pessoas e não demanda maiores explicações, por 

ser do conhecimento geral; 

• Teleconferência – permite a comunicação síncrona entre duas ou mais pessoas, 

permitindo que as pessoas envolvidas, no caso da audioconferência, falem e 

ouçam os demais, e, no caso da videoconferência, falem, vejam e ouçam os 

demais, simultaneamente; 

• Wiki – permite que sejam confeccionadas bases de conhecimento, as quais 

podem ser incluídas, editadas e excluídas pelos participantes do curso, sendo 

possível a recuperação de informações inseridas anteriormente, representando 

uma das formas mais modernas de construir a aprendizagem, de forma 

verdadeiramente colaborativa; 

• Glossário – permite que o professor monte com os seus alunos, de forma 

colaborativa, um glossário com termos úteis para o entendimento da disciplina, 

sendo possível a inserção de comentários aos itens já inseridos.  

 

Existem outras ferramentas disponibilizadas por alguns sistemas, as quais dependem 

até mesmo das concepções de projeto de cada uma. Os sistemas permitem que as ferramentas 

sejam utilizadas ou não neste ou naquele curso, de acordo com o projeto pedagógico de cada 

instituição, professor ou curso.  

 

Nem todas as ferramentas são acessíveis pelos alunos, pois algumas delas se referem a 

tarefas administrativas da própria instituição de ensino, como a criação de novos cursos, ou 

tarefas administrativas relativas a um determinado curso, a avaliação realizada pelo professor, 

montagem (autoria) do curso, organização das atividades. Por esse motivo, cada sistema 

apresenta diferentes perfis de usuários.  
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De um modo geral, mesmo havendo mudanças nos nomes dados a cada perfil, de 

acordo com o sistema utilizado, os perfis usualmente encontrados são os seguintes: 

administrador, que permite que sejam utilizadas todas as ferramentas do sistema, sem 

restrições; professor, que pode montar os cursos e efetuar tarefas administrativas referentes 

apenas ao seu curso; aluno, que pode fazer tudo no curso que não esteja restrito aos 

professores e aos administradores. Alguns sistemas possuem dois perfis para os professores: 

professor-autor, o qual permite que o professor crie ou modifique a organização de um curso 

(autoria do curso); professor-não-autor, que não pode modificar o conteúdo do curso. 

 

A seguir, serão abordados, resumidamente, alguns sistemas computacionais de apoio 

ao ensino e à aprendizagem. A seleção dos sistemas abaixo foi baseada na sua ampla 

utilização no Brasil, bem como na sua distribuição gratuita. Além disso, todos os sistemas 

selecionados são concebidos para serem utilizados na internet, o que os caracteriza como 

sistemas que operacionalizam ambientes virtuais de aprendizagem, o que é compatível com 

tudo o que foi apresentado nesta seção. O levantamento das informações foi baseado em 

materiais disponibilizados pelos respectivos mantenedores, publicações científicas referentes 

aos sistemas, bem como, sempre que possível, na utilização do sistema. 

 

4.2 Sistema TelEduc 
 

 

Este sistema foi desenvolvido e está sendo mantido pelo NIED (Núcleo de 

Informática Aplicada à Educação) e pelo IC (Instituto de Computação) da Universidade 

Estadual de Campinas [TelEduc 2007]. Como não foi possível instalar esse sistema nos 

laboratórios do CIn-UFPE, devido a problemas técnicos relativos a requisitos de software, as 

informações a respeito do seu funcionamento foram coletadas junto aos artigos referenciados 

na página do projeto, bem como junto a outras instuições de ensino que utilizam o TelEduc e 

confeccionaram documentações referentes à sua utilização [Unilasalle 2007, UFRGS 2007].  

 

O TelEduc possui três perfis de usuários: administrador, formador e aluno. O 

formador representa o professor/orientador (tutor) e pode utilizar diversas ferramentas. Entre 

as ferramentas que ele pode utilizar, algumas permitem que ele obtenha informações 

referentes à utilização do ambiente pelos diversos alunos da sua disciplina. O aluno tem 

acesso a quase todas as ferramentas, mas apenas vê as informações sobre sua própria 
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utilização, não tendo acesso às informações referentes a outros alunos. Apenas os 

administradores e os formadores têm acesso às ferramentas de administração, referentes a 

configurações do curso, inscrições dos alunos, entre outras. 

 

Diversas ferramentas oferecidas pelo TelEduc caracterizam-se como recursos criados 

para apoiar as atividades dos alunos, servindo também para direcionar os seus estudos na 

direção pretendida pelos formadores. Estas ferramentas são classificadas pelos criadores do 

TelEduc como ferramentas de coordenação. Neste grupo se enquadram Dinâmica do Curso, 

que apresenta a metodologia e a organização geral do curso; Agenda, que representa uma 

espécie de roteiro para os alunos sobre a programação de uma aula ou mesmo de diversas 

aulas; Leituras, ferramenta que visa criar um espaço para os formadores indicarem textos e 

material bibliográfico em geral; Material de Apoio, que serve para complementar as leituras. 

 

Também estão incluídas, entre as ferramentas de coordenação, as seguintes: Perguntas 

Freqüentes, criada para que os formadores organizem por assunto e sub-assunto as dúvidas 

mais frequentemente levantadas pelos alunos, juntamente com suas respectivas respostas; 

Parada Obrigatória, para ser alimentado pelos formadores com informações que consolidam, 

de tempos em tempos, os conhecimentos adquiridos pelos alunos; Atividades, que apresenta 

aos alunos a lista de atividades programadas para um determinado período do curso; 

Avaliações, que apresenta as avaliações a que serão submetidos os alunos; Grupos, que 

permite, a partir do estabelecimento de um determinado grupo, que todas as ferramentas de 

comunicação possam ser utilizadas, privativamente, pelos integrantes do respectivo grupo, 

sempre que assim se desejar. 

 

Entre as ferramentas de comunicação, estão incluídas o Correio, o Bate-Papo, os 

Fóruns de Discussão e o Mural. Estas ferramentas correspondem ao e-mail, ao Chat, ao 

fórum e a uma espécie de local reservado para avisos, respectivamente. Todas essas 

ferramentas são de uso exclusivo no ambiente interno do sistema. Ainda está incluído nesse 

grupo o Portfolio, que funciona como uma área de colocação de arquivos pelos participantes 

do curso. O sistema permite que seja controlado o grau de compartilhamento dos arquivos 

inseridos. Já o Diário de Bordo serve para que o aluno registre, paulatinamente, suas 

reflexões sobre a evolução do seu aprendizado, suas dificuldades, entre outras colocações, as 

quais podem ser comentadas pelos formadores. O Perfil permite que cada aluno se apresente 
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pessoalmente a todos os participantes do curso, servindo para que sejam identificados, por 

exemplo, interesses comuns, o que pode facilitar a interação e a colaboração entre todos. 

Finalmente, a ferramenta Enquetes serve para que sejam criadas pesquisas entre todos os 

participantes de um curso. 

 

Vale destacar, entre as ferramentas de administração, as seguintes: Acessos e 

InterMap. Acessos provê uma série de dados quantitativos referentes aos acessos dos alunos, 

dos grupos e dos formadores. Esses dados são exibidos na forma de relatórios, que podem ser 

montados de acordo com determinados filtros, permitindo, por exemplo, que os dados sejam 

referentes ao acesso de uma ferramenta específica dentro de um determinado período. 

InterMap é uma ferramenta que permite que sejam obtidos dados relacionados às interações 

entre os participantes do curso. Esses dados podem ser visualizados de diferentes formas, 

inclusive através de gráficos, que representam a quantidade de interações registradas entre os 

participantes, durante a utilização das ferramentas Correio, Bate-Papo e Fóruns de Discussão. 

 

Existe uma ferramenta que poderia ser vista como administrativa, por parte dos 

formadores, ou como de coordenação, por parte dos alunos. Trata-se da ferramenta 

Exercícios. Através dela, os formadores podem manter bibliotecas de questões e de 

exercícios, montar novos exercícios, aplicá-los a alunos ou a grupos, entre outras 

funcionalidades. Os alunos podem resolver os exercícios e entregá-los aos professores através 

do sistema, que dá suporte a diversos tipos de questões. 

 

4.3 Sistema AulaNet 
 

 

Este sistema foi desenvolvido pelo LES (Laboratório de Engenharia de Software) do 

Departamento de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio). Como não foi possível instalar esse sistema nos laboratórios do CIn-UFPE, devido a 

problemas técnicos relativos à incompatibilidade dele com a versão do sistema operacional 

atualmente utilizada por esta instituição, as informações a respeito do seu funcionamento 

foram coletadas junto a artigos referenciados na página do grupo que o desenvolveu [LES 

2007, Fuks 2000, Fuks et al. 2004].  
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Os perfis de usuários são designados como atores no AulaNet. Assim, existem três 

atores: administrador, docente e aprendiz. O docente representa o professor/orientador (tutor) 

e pode criar e lecionar disciplinas. Ele pode desempenhar diferentes papéis: coordenador, que 

cria e administra uma disciplina; mediador, que acompanha os alunos no cotidiano da 

disciplina; docente co-autor, que contribui com conteúdos para uma disciplina coordenada 

por outro docente. O administrador é responsável por tarefas como autorização de matrículas, 

distribuição de papéis, políticas de uso, entre outras. O aprendiz, que representa o aluno, pode 

assistir às aulas e desempenhar diversas atividades, tais como responder exercícios, tarefas, 

entre outras opções. 

 

O AulaNet organiza as suas ferramentas em três grupos. No primeiro grupo, estão as 

ferramentas de comunicação, que fornecem os recursos que permitem a troca de informações. 

Estão incluídas ferramentas de discussão textual assíncrona no estilo de fórum 

(Conferências), de bate-papo síncrono textual no estilo de Chat (Debate), de troca instantânea 

de mensagens com participantes simultaneamente conectados (Mensagens para 

Participantes), e de correio eletrônico individual com o mediador (Contato com os Docentes) 

e com toda a turma (Lista de Discussão). 

 

No segundo grupo estão as ferramentas de coordenação, que incluem uma ferramenta 

de notificação (Avisos), uma ferramenta de coordenação básica do fluxo do curso (Plano de 

Aulas), ferramentas de avaliação (Tarefas e Exames) e uma ferramenta de acompanhamento 

da participação do grupo (Relatórios de Participação). 

 

O terceiro e último grupo contém as ferramentas de cooperação, que incluem uma 

lista de referências do curso (Bibliografia e Webliografia), uma lista de conteúdos 

transferíveis para consumo desconectado (Download) e facilidades de co-autoria, tanto de 

docentes (Co-autoria de Docente) quanto de aprendizes (Co-autoria de Aprendiz). 

 

4.4 Sistema Moodle 
 

 

Este sistema foi desenvolvido pelo australiano Martin Dougiamas e está sendo 

distribuído livremente, desde 2002, na página principal do projeto [Moodle 2007]. Este 

sistema é de uso internacional, ou seja, está traduzido para 75 idiomas, incluindo o português 
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do Brasil. Suas atualizações são freqüentes, devido à existência de comunidades Moodle em 

dezenas de países. A sua evolução é desenvolvida de forma colaborativa e sua arquitetura é 

aberta. Isso também explica porque ele está traduzido para tantos idiomas. Além disso, ele 

está disponível para diversos sistemas operacionais, incluindo o Microsoft Windows XP e o 

Mac OS X. Por esse motivo, foi possível a sua instalação em um computador com 

processador Intel Pentium Dual Core de 2 GHZ, com sistema operacional Windows XP 

Professional., o que permitiu um estudo mais aprofundado, através da sua utilização. Foram 

também coletadas informações a seu respeito nas páginas de documentação disponibilizadas 

pelo projeto.  

 

Os perfis mais importantes são os seguintes: administrador, professor, autor (criador), 

e estudante. O administrador tem permissão para fazer tudo em todas as disciplinas, 

incluindo, por exemplo, configurações do ambiente e distribuição de perfis. O professor 

representa o tutor e pode lecionar disciplinas, o que significa, por exemplo, avaliar os 

estudantes. O autor (criador) representa um professor com permissão de autoria, ou seja, pode 

criar e modificar os conteúdos de um curso (disciplina). O estudante, que representa o aluno, 

tem acesso aos materiais disponibilizados na disciplina e deverá executar as atividades 

colocadas pelo professor.  

 

Os cursos ou disciplinas montados no Moodle são confeccionados baseados em dois 

conceitos: recursos e atividades. Assim, simplificando, o autor do curso acrescenta uma série 

de recursos e atividades para os estudantes. Para cada um destes tipos de conteúdo (recurso e 

atividade), existem diversas ferramentas disponíveis. Entre outras ferramentas que podem ser 

utilizadas como recursos, destacam-se as seguintes: páginas de texto simples, páginas web, 

links para sites. Entre as atividades que podem ser utilizadas, destacam-se: Chat (Sala de 

Bate-Papo); Fórum, que permite a comunicação assíncrona entre diversas pessoas; Escolha, 

que equivale às famosas enquetes, bastante utilizadas hoje em dia nos grandes portais; 

Glossário, que permite que os participantes da disciplina criem dicionários de termos 

relacionados com a disciplina; Wiki, que torna possível a construção colaborativa de um 

texto, ou seja, vários participantes criam e revisam uma espécie de base de conhecimento; 

Tarefas, que permitem que o professor passe tarefas aos seus alunos, podendo, depois que os 

alunos as executar, avaliá-los. Além das ferramentas citadas, diversas outras estão disponíveis 
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como módulos do pacote normal do Moodle, havendo também outras que podem ser 

opcionalmente utilizadas, a partir da seleção na página do projeto dedicado aos plug-ins. 

 

4.5 Conclusões 

 

Neste capítulo, foi discutido, inicialmente, o conceito de sistemas computacionais de 

apoio ao ensino e à aprendizagem. Em seguida, foram abordadas as principais 

funcionalidades encontradas nesses sistemas. Finalmente, foram exibidas as principais 

características dos três sistemas mais utilizados no Brasil.  

 

No próximo capítulo, serão apresentados os resultados da análise de competidores e 

do levantamento de necessidades colocadas na literatura, utilizados para o levantamento de 

requisitos de avaliação formativa.  
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Capítulo 5 
 
 

Levantamento dos Requisitos de Avaliação 

Formativa 

_______________________________ 
 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir de duas 

frentes: análise de competidores e levantamento de necessidades colocadas na literatura. A 

partir dos resultados obtidos, serão identificados os requisitos que deverão ser contemplados 

pelos sistemas computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem, para que seja possível a 

realização da avaliação formativa. Alguns desses requisitos já são atendidos por alguns 

sistemas, de forma parcial ou total.  

 

O levantamento realizado através da análise de competidores foi possível através da 

identificação dos pontos fortes e fracos de cada sistema. Para identificar os pontos fortes, 

foram analisadas as ferramentas oferecidas por cada um dos sistemas selecionados, para 

verificar o que elas oferecem no sentido de propiciar ou facilitar a avaliação formativa. Nesse 

sentido, foram analisadas as características disponibilizadas, levando em conta as novas 

oportunidades de aprendizagem oferecidas nos espaços virtuais, segundo a classificação de 

[Peters 2004], a qual foi mostrada na Seção 3.3. O motivo de levar em conta o que essas 

ferramentas propiciam em relação às novas oportunidades pedagógicas deriva da 

necessidade, inerente à avaliação formativa, de acompanhar o aluno, de forma contínua, nos 

seus percursos de aprendizagem. Foram considerados pontos fracos as características que 

limitam ou impedem a avaliação formativa. Importante frisar que algumas características 

aparecem, simultaneamente, como ponto forte e fraco. Trata-se de características que são 

positivas para a avaliação formativa, mas que apresentam lacunas, o que impede que seja 

utilizado todo o seu potencial formativo. Em alguns casos, essas situações chegaram a gerar 

requisitos.  
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Este capítulo está dividido da seguinte forma: a Seção 5.1 apresenta os resultados da 

análise de competidores; a Seção 5.2 apresenta as necessidades levantadas na literatura ainda 

sem suporte nos sistemas competidores; a Seção 5.3 apresenta a consolidação dos requisitos 

levantados na análise de competidores e na literatura; a Seção 5.4, por sua vez, traz uma 

listagem geral de todos os requisitos de avaliação formativa levantados e consolidados nas 

seções anteriores; a Seção 5.5, finalmente, apresenta as conclusões desse capítulo. 

 

Para facilitar o entendimento, na medida em que forem sendo levantados ou listados 

os requisitos, eles serão destacados através da seguinte notação: 

 

[REQ_AVAL_FORM_X99]  

 

onde  

 

“X” é substituído por: 

 

• “T” (TelEduc) na Subseção 5.1.1; 

• “A” (AulaNet) na Subseção 5.1.2; 

• “M” (Moodle) na Subseção 5.1.3; 

• “C” (Competidores) nas Subseções 5.1.4 e 5.1.5; 

• “L” (Literatura) na Seção 5.2; 

 

A partir da Seção 5.3, a notação utilizada para os requisitos é a seguinte: 

 

[REQ_AVAL_FORM_99] . 

 

Para simplificar o levantamento dos requisitos e não entrar em detalhes sobre o 

funcionamento de cada sistema, no que diz respeito à diferente forma que cada um trata a 

existência de várias turmas por disciplina, a redação dos requisitos foi construída 

considerando todos os professores e alunos de um curso em um contexto amplo, ignorando a 

existência de turmas. Assim, sempre que, em um determinado requisito, constar a expressão 

“todos os participantes do curso”, o sentido desta expressão, dependendo do sistema 

utilizado, poderá estar restrito a “todos os participantes da turma”. 
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5.1 Resultados da Análise de Competidores 
 

 

Nesta seção, será analisado o suporte à avaliação formativa oferecido pelas versões 

mais atuais dos sistemas computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem selecionados. 

Para isso, não só serão estudadas as ferramentas de avaliação propriamente ditas, mas 

também será visto como as avaliações podem ser executadas a partir de outras ferramentas 

que compõem esses sistemas. Como os três sistemas selecionados já foram abordados no 

capítulo anterior, agora serão detalhados apenas os aspectos que envolvem a avaliação 

formativa tornada possível por cada sistema.  

 

5.1.1 TelEduc 
 
 

As informações coletadas a respeito da avaliação formativa com suporte no TelEduc 

foram obtidas junto a artigos científicos [Ferreira et al. 2002]. Este sistema foi concebido para 

apoiar a aprendizagem baseada na resolução de problemas. Por esse motivo, foi dada uma 

importância maior à ferramenta Atividades, no sentido de que as demais ferramentas foram 

projetadas como meios de apoiar o desenvolvimento das atividades. Além disso, a evolução 

deste sistema fez com que algumas ferramentas fossem criadas e outras adaptadas, no sentido 

de se proverem meios de facilitar o processo de construção colaborativa do conhecimento. 

 

Como a avaliação formativa não é estanque, ou seja, precisa acompanhar todo o 

processo de ensino-aprendizagem, é importante que sejam estudadas as principais 

ferramentas que permitem colaboração entre os alunos e entre os alunos e os docentes, pois é 

também através delas que se constrói, socialmente, o conhecimento. Nesse sentido, quando 

um sistema permite que essa construção seja registrada, de forma que possa ser analisada, 

posteriormente, pelo professor, está sendo possível, de alguma forma, que esse processo seja 

avaliado. Entre os sistemas, vai variar o conjunto de possibilidades oferecidas ao docente, no 

sentido de facilitar a análise dessas informações relativas às interações colaborativas entre os 

alunos. Além disso, existem sistemas que permitem que as intervenções dos alunos sejam 

avaliadas pelos docentes ou até mesmo por outros alunos, o que é uma importante fonte de 

informação. 
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O TelEduc oferece ferramentas que auxiliam o professor a identificar e quantificar as 

interações. A ferramenta InterMap mapeia a interação e a participação de cada pessoa 

envolvida no curso. Através de suas diversas opções de visualização, é possível, por exemplo, 

a identificação de pessoas que, apesar de estarem conectadas ao curso, não interagiram com 

ninguém durante um determinado período. Ao mesmo tempo, é possível identificar pessoas 

que interagem com diversas outras, o que ajuda na formação de grupos, que podem ser 

importantes aliados na propagação do conhecimento. Entre outras formas de visualização, 

esses dados podem ser exibidos como grafos, gráficos de barra ou tabelas. A Figura 5.1 

mostra um grafo criado por essa ferramenta, representando o fluxo de mensagens de correio 

eletrônico ocorrido entre os participantes do curso. 

 

 

Figura 5.1: Grafo criado pela ferramenta InterMap, exibindo um mapa de Interação [Ferreira 
et al. 2002]. 

 

As informações que podem ser visualizadas pelo InterMap (Interaction Map – mapa 

de interação) são obtidas nas ferramentas de comunicação que permitem a interação direta 

entre os participantes (Correio, Fóruns de Discussão e Bate-Papo). Essas informações ajudam 
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o professor a quantificar as interações. Porém, essa ferramenta não fornece informações 

qualitativas que indiquem, por exemplo, se as intervenções de um aluno, em um fórum de 

discussão, efetivamente ajudam o grupo. 

 

Uma outra ferramenta disponibilizada para ajudar o professor a quantificar a 

utilização do sistema pelos seus alunos é chamada de Acessos. Através desta, é possível a 

geração de relatórios que mostram a freqüência de acessos de cada aluno ao curso, bem como 

a cada ferramenta em particular. É possível levantar essas informações por período. Isto ajuda 

o professor no seu acompanhamento do comportamento dos alunos. Pode-se também saber a 

data e hora do último acesso. A Figura 5.2 mostra um relatório em que é possível se verificar 

a quantidade de acessos de cada aluno ao curso, em um determinado período. 

 

 

Figura 5.2: Relatório criado pela ferramenta Acessos, exibindo a quantidade de vezes que 
cada aluno acessou o curso, em um determinado período [Ferreira et al. 2002]. 
 

Uma importante fonte de informações para o professor fazer a avaliação formativa dos 

seus alunos está justamente na observação da participação deles nas ferramentas de 

comunicação. Em outras palavras, o docente deverá avaliar a quantidade e a qualidade das 
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participações dos seus alunos no desempenho de atividades de comunicação síncronas e 

assíncronas. Em relação às atividades síncronas, o que este sistema oferece é a ferramenta de 

Bate-Papo, a qual disponibiliza uma única sala, onde podem ocorrer interações agendadas ou 

não-agendadas. Todas as interações (conversações) ficam registradas, podendo ser 

consultadas posteriormente. Nesta e em outras ferramentas, percebe-se que houve um 

cuidado de controlar as atividades dos alunos, impedindo que eles agendem interações, por 

exemplo, o que só pode ser feito pelos formadores (professores). Eles são forçados a requerer 

aos formadores o agendamento ou restringirem-se às sessões não agendadas. O ideal seria 

que o formador tivesse a opção de permitir o agendamento por parte dos seus alunos, o que 

ele faria de acordo com o nível de maturidade deles. 

 

Quanto às atividades assíncronas que podem ser desempenhadas pelos alunos, existem 

diversas ferramentas disponibilizadas pelo TelEduc: Correio, Fóruns de Discussão, Mural, 

Portfólio, Perfil. Quanto ao Correio, não é possível avaliação, já que os formadores não têm 

acesso aos conteúdos das mensagens enviadas pelos alunos, por motivos éticos.  Quanto ao 

Mural, criado para que os formadores (professores) e os alunos coloquem avisos, dicas e links 

que considerem úteis para a aprendizagem de todos, ele representa uma das fontes de 

informações a respeito da participação dos alunos, uma vez que, para cada aviso colocado, é 

registrado o nome do participante. O Portfólio funciona como um disco virtual, onde os 

formadores e os alunos podem acrescentar arquivos. Além de poderem compartilhar esses 

arquivos com todos os participantes do curso ou apenas com os formadores, os alunos 

possuem também a opção de não compartilhar com ninguém, sendo essas opções aplicáveis a 

cada arquivo submetido.  

 

Sabe-se que avaliar não é simplesmente aplicar provas e trabalhos aos alunos e depois 

dar a nota. Porém, esse tipo de avaliação também precisa ser feito e será estudado como ele é 

feito nesse sistema. O estudo aqui apresentado se baseou nos materiais citados e na leitura de 

arquivos incluídos no código fonte do pacote de instalação [TelEduc 2007]. Como dito 

anteriormente, Atividades é a ferramenta central. Ao criar uma atividade para os alunos, o 

formador poderá também criar uma avaliação, que estará associada à atividade. Assim, 

através da ferramenta Atividades, o aluno saberá que o professor criou uma atividade e que 

ela será avaliada, ou seja, vai receber uma nota pelo professor. Ao incluir a avaliação numa 

atividade, o professor deverá definir o período de entrega, quanto vai valer a atividade (e.g. 
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10) e se a atividade deverá ser desenvolvida individualmente ou em grupo. Além disso, 

também deverão ser definidos os objetivos e os critérios que serão observados na avaliação 

da atividade. A Figura 5.3 mostra as informações referentes a uma atividade, incluindo, na 

parte inferior, a avaliação associada. 

 

 

Figura 5.3: Avaliação criada pela ferramenta Atividades [UFRGS 2007]. 
 

Quando o formador (professor) inclui uma avaliação, durante o cadastro de uma 

atividade, ele se utiliza da ferramenta Avaliações, uma das últimas funcionalidades 

acrescentadas ao TelEduc. Através dessa ferramenta, também podem ser avaliadas as 

atividades dos alunos no uso dos Fóruns de Discussão e do Bate-Papo. Ao criar um novo 

fórum de discussão, o formador precisa informar se o novo fórum será avaliado. Em caso 

afirmativo, ele será remetido à ferramenta Avaliações, onde terá de definir as mesmas 

informações utilizadas para avaliação de tarefas passadas aos alunos. Da mesma forma, ao 

marcar (agendar) uma sessão na sala de Bate-Papo, ele deverá responder se a sessão deverá 

ser avaliada. 
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Um ponto positivo da ferramenta Avaliações está na definição dos objetivos e 

critérios que deverão ser seguidos pelos professores durante a avaliação, pois essas 

informações poderão ser visualizadas pelo aluno antes da execução da tarefa. Essa 

transparência é sempre bem-vinda. O formador também tem a opção de relembrar esses 

objetivos e critérios, na hora de avaliar o aluno. Por outro lado, percebe-se que o campo 

referente ao valor da atividade é obrigatoriamente numérico, o que demonstra a persistência 

do tradicional entendimento de que avaliar é dar nota. Seria melhor se fossem possíveis 

outras formas, não numéricas, de avaliação, como, por exemplo, a utilização de escalas de 

conceitos. 

 

Quando a atividade a ser avaliada é uma tarefa passada pelo professor, o aluno deverá 

submetê-la, através da ferramenta Portfólio. Ao acrescentar o seu trabalho ao Portfólio, o 

aluno terá a opção de compartilhar o que fez com todos, compartilhar apenas com os 

professores (formadores) ou não compartilhar com ninguém. A terceira opção, obviamente, 

não deverá ser utilizada pelo aluno, quando ele estiver submetendo um trabalho para 

avaliação, pois ele deverá, neste caso, compartilhar o seu trabalho, no mínimo, com os 

formadores. Esta opção existe porque o aluno pode utilizar o  portfólio para submeter 

arquivos que não serão avaliados. A primeira opção é interessante no que traz de 

oportunidade de trocas de idéias entre os participantes, o que facilita a construção coletiva do 

conhecimento. Seja qual for a opção de compartilhamento, depois que joga o seu trabalho no 

seu portfólio pessoal, o aluno só precisa associá-lo à atividade correspondente, para que o 

formador possa fazer a avaliação. 

 

Ao entrar na opção Avaliações, o formador terá acesso a todas as avaliações, sejam 

elas referentes a atividades colocadas no Portfólio, participações nos Fóruns de Discussão ou 

no Bate-Papo. Selecionando a avaliação desejada, o formador poderá avaliar os participantes 

da atividade, ou seja, os alunos que submeteram seus trabalhos ou aqueles que participaram 

de uma sessão de Bate-Papo ou um Fórum de Discussão avaliado. Caso deseje, o formador 

poderá relembrar os objetivos e critérios. Para fazer a avaliação propriamente dita de um 

aluno, o professor atribui a nota e coloca uma justificativa. Apenas através desse campo o 

professor poderá passar informações qualitativas, já que a nota é necessariamente numérica. 

Tanto a nota quanto a justificativa podem ser compartilhadas com todos, apenas com os 

formadores ou apenas com o avaliado e os formadores. A primeira opção, quando compatível 
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com a metodologia aplicada no curso, poderá ser útil para incrementar a construção 

colaborativa do conhecimento, pois assim poderão ser identificados, por todos, os avanços e 

as dificuldades de cada um, principalmente se a justificativa for preenchida de forma 

construtiva. 

 

As ferramentas Perfil e Diário de Bordo também estimulam a interação e a 

colaboração entre todos os participantes do curso. Através do Perfil, cada um se apresenta aos 

demais, digitando dados pessoais e áreas de interesse, o que pode ajudar na formação de 

parcerias. Já a ferramenta Diário de Bordo é um diário virtual, que serve para registros 

paulatinos das experiências. Cada vez que é incluída uma nova anotação no Diário de Bordo, 

há a opção de compartilhá-la apenas com os formadores, com todos os participantes do curso 

(alunos e formadores) ou com ninguém. Além disso, cada anotação incluída pode ser 

comentada, tanto pelo próprio aluno ou formador como por outros alunos ou formadores, 

dependendo do compartilhamento utilizado. Essa ferramenta, quando compartilhada, revela-

se como mais uma forma de os professores acompanharem as interações dos seus alunos. 

Também serve para outras finalidades específicas dos professores, como, por exemplo, para 

registro do acompanhamento da evolução dos alunos. 

 

 Pontos Fortes do sistema TelEduc 

 

Um dos pontos fortes deste sistema está nos recursos oferecidos pela ferramenta 

InterMap. Através dela, podem ser identificadas e quantificadas as interações ocorridas entre 

os participantes do curso, através de diferentes opções de visualização 

[REQ_AVAL_FORM_T01] [REQ_AVAL_FORM_T02] . 

 

Um outro aspecto positivo é a possibilidade de o professor obter, através da 

ferramenta Acessos, informações a respeito da freqüência de utilização das diversas 

ferramentas do curso para cada aluno participante.  Isso ajuda o professor, até certo grau, a 

efetuar o acompanhamento dos alunos em relação às suas freqüências e aos seus interesses 

[REQ_AVAL_FORM_T03] [REQ_AVAL_FORM_T04] . O que essas informações não 

trazem é a possibilidade de se verificar se os acessos realizados foram efetivos em termos de 

aprendizagem. Por exemplo, um aluno pode apresentar uma boa freqüência de acesso a cada 

ferramenta, caso ele tenha o cuidado de sempre entrar e sair de cada ferramenta numa base 
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regular. Por esse motivo, essas informações precisam ser combinadas com outras, para que 

sejam validadas.  

 

Em relação às atividades de avaliação, é positivo o fato de este sistema permitir que 

sejam definidos os objetivos e critérios que serão seguidos durante sua realização 

[REQ_AVAL_FORM_T05] . Essas informações podem ser relembradas pelo avaliador, no 

momento da avaliação e pelo aluno no momento da execução da atividade 

[REQ_AVAL_FORM_T06] . Desta forma, não será necessário que os alunos adivinhem 

como será avaliado o seu desempenho, evitando-se problemas de comunicação que em nada 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. Outro aspecto positivo está nas 

diferentes opções de compartilhamento disponíveis para a publicação dos resultados da 

avaliação: apenas com o avaliado e os professores; apenas com os professores; com todos os 

participantes do curso [REQ_AVAL_FORM_T07] . Além disso, o professor pode apresentar 

justificativas sobre a nota atribuída à avaliação [REQ_AVAL_FORM_T08] . Estas 

justificativas são importantes, pois podem ser utilizadas pelos professores para apresentar 

feedback2 aos seus alunos. 

 

A ferramenta Perfil representa um outro aspecto positivo, pois através dela é possível 

que cada participante do curso se apresente aos demais. Caso os alunos sejam orientados 

pelos professores no sentido de preencher os seus perfis com informações a respeito das áreas 

de interesse, a construção de parcerias será bem mais fácil [REQ_AVAL_FORM_T09] . 

 

Se a ferramenta Perfil serve de primeiro passo para facilitar ou estimular as interações, 

a ferramenta Diário de Bordo representa uma das formas de operacionalizar interações, como 

será visto a seguir. Funcionando como um diário virtual, ela permite que cada participante do 

curso (aluno ou professor) faça anotações paulatinas. Sempre que efetua uma nova anotação 

no seu Diário de Bordo, o aluno ou professor possui a opção de compartilhá-la apenas com os 

professores, com todos os participantes do curso ou com nenhum participante. A interação, na 

prática, vai ser possível apenas quando a anotação for compartilhada, pois, nesse caso, ela 

poderá receber comentários dos demais participantes, os quais poderão ser professores ou 

                                                           
2 Feedback, segundo [Michaelis 2007], significa “comentários e informações sobre algo que já foi 
feito com o objetivo de avaliação”, representando, por exemplo, um retorno para o aluno sobre onde 
ele poderia melhorar ou uma palavra de incentivo para que ele continue desenvolvendo esta ou 
aquela habilidade evidenciada na sua resolução. 
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alunos, dependendo do nível de compartilhamento utilizado. Essa utilização contínua, ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem, é inerentemente útil à avaliação formativa. Os 

professores podem utilizar os seus diários de bordo, compartilhando cada anotação apenas 

com os demais professores, para efetuar o registro de informações úteis ao processo de 

ensino, tais como problemas e soluções comuns encontrados durantes as diversas atividades 

realizadas [REQ_AVAL_FORM_T10] [REQ_AVAL_FORM_T11] 

[REQ_AVAL_FORM_T12] . 

 

 Pontos Fracos do sistema TelEduc 

 

Um aspecto negativo do TelEduc reside no fato de que a avaliação precisa ser, 

necessariamente, numérica. Isso limita as possibilidades de se realizarem avaliações 

qualitativas, pois estas ficam limitadas ao preenchimento do campo referente à justificativa. 

Seria melhor se o professor tivesse opções de avaliação não numéricas, como, por exemplo, 

através da atribuição de conceitos selecionados a partir de escalas definidas anteriormente. 

Além disso, as atividades de colaboração não podem ser avaliadas no nível de cada 

intervenção do aluno. Por exemplo, ao avaliar a participação de um aluno em um fórum de 

discussão, o professor não pode avaliar cada mensagem em particular. Ele apenas avalia o 

aluno em relação à sua participação no fórum de discussão como um todo. Dessa forma, não 

é possível uma avaliação verdadeiramente contínua. O fato de haver muitas mensagens para 

ser avaliadas não justifica essa limitação, pois existem outras formas de viabilizar a avaliação 

de uma grande quantidade de mensagens. Apenas para citar um exemplo, um grande fórum 

de discussão não precisa ter todas as suas mensagens avaliadas por um único professor. 

 

 Requisitos Levantados 

 

[REQ_AVAL_FORM_T01]  O sistema deverá prover informações textuais e/ou gráficas, 

através das quais seja possível a identificação e a quantificação das interações realizadas entre 

os participantes do curso. 

 
[REQ_AVAL_FORM_T02]  O sistema deverá permitir que a identificação e a quantificação 

das interações seja efetuada por ferramenta de comunicação utilizada, por participante e por 

período de tempo. 
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[REQ_AVAL_FORM_T03]  O sistema deverá prover meios de se quantificar os acessos de 

cada aluno a cada uma das ferramentas disponibilizadas no curso e ao próprio curso. 

  

[REQ_AVAL_FORM_T04]  O sistema deverá permitir que as informações referentes aos 

acessos dos alunos sejam filtradas por período de tempo. 

  

[REQ_AVAL_FORM_T05]  O sistema deverá permitir que o professor defina quais 

objetivos e critérios serão utilizados para avaliar uma determinada atividade. 

 

[REQ_AVAL_FORM_T06]  O sistema deverá permitir que os objetivos e os critérios que 

serão utilizados para avaliar uma determinada atividade sejam visualizados pelo avaliador no 

momento da avaliação e pelo aluno no momento da execução ou submissão da atividade 

correspondente.  

 

[REQ_AVAL_FORM_T07]  O sistema deverá oferecer ao avaliador as seguintes opções de 

compartilhamento dos resultados da avaliação: apenas com o avaliado e os professores, 

apenas com os professores ou com todos os participantes do curso (professores e alunos).  

 

[REQ_AVAL_FORM_T08]  O sistema deverá oferecer ao avaliador a oportunidade de 

apresentar elementos que ajudem o avaliado a entender o porquê do resultado atingido na 

avaliação.  

 
[REQ_AVAL_FORM_T09]  O sistema deverá oferecer alguma ferramenta, acessível por 

professores e alunos, através da qual seja possível que cada participante apresente seus dados 

pessoais, profissionais ou acadêmicos aos demais participantes do curso (professores e 

alunos), de forma que seja facilitada a identificação de interesses comuns. 

 
[REQ_AVAL_FORM_T10]  O sistema deverá oferecer alguma ferramenta, acessível por 

professores e alunos, através da qual seja possível que cada participante faça anotações, 

sempre que desejar, a respeito das suas próprias experiências de ensino ou aprendizagem. 

 
[REQ_AVAL_FORM_T11]  A ferramenta utilizada para efetuar anotações deverá permitir 

que o aluno ou professor, ao acrescentar uma nova anotação, utilize uma das seguintes opções 

de compartilhamento: apenas com os professores, com todos os participantes do curso ou 

com nenhum participante. 
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[REQ_AVAL_FORM_T12]  A ferramenta utilizada para efetuar anotações deverá permitir 

que as anotações, sempre que forem compartilhadas, sejam comentadas pelos demais 

participantes do curso (professores e alunos). 

 

5.1.2 AulaNet 
 

 

As informações coletadas a respeito da avaliação formativa com suporte no AulaNet 

foram obtidas através da leitura dos manuais disponíveis em [AulaNet 2007], bem como 

através de artigos científicos [Fuks 2000, Fuks et al. 2003, Fuks et al. 2004]. Este sistema foi 

desenvolvido como um groupware, ou seja, trata-se de um programa que visa apoiar o 

trabalho em grupo. Como se trata de um sistema voltado para a educação com o foco no 

trabalho em grupo, conclui-se que visa a aprendizagem colaborativa. Esse aspecto é 

importante na avaliação formativa, já que esta precisa acompanhar todo o processo de 

construção do conhecimento, o qual, em sistemas dessa natureza, tende a ser colaborativo. 

 

Para promover a colaboração, este sistema baseou-se no modelo 3C [Fuks et al. 2004]. 

O diagrama do Modelo de Colaboração 3C pode ser visto na Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4: Modelo de Colaboração 3C [Fuks et al. 2004]. 
 

Esse modelo parte do pressuposto de que, no trabalho colaborativo, três ações são 

fundamentais: comunicação, coordenação e cooperação. A comunicação diz respeito à 
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negociação de compromissos e ao conhecimento. Através da coordenação, o grupo lida com 

os seus conflitos e se organiza para evitar que os esforços de comunicação e cooperação 

sejam perdidos. Finalmente, a cooperação remete à operação conjunta dos participantes do 

grupo de trabalho. Um outro elemento importante do diagrama é a percepção. Através dela, 

as demais ações tornam-se possíveis. Como se pode ver, este modelo de trabalho colaborativo 

se enquadra bem no contexto dos ambientes virtuais de aprendizagem, nos quais o 

conhecimento se constrói de forma colaborativa. 

 

O AulaNet dá suporte a dois tipos de avaliação: avaliação baseada nas atividades 

colaborativas e avaliação baseada em exames (provas) e tarefas (atividades individuais ou em 

grupo). A avaliação baseada nas atividades colaborativas permite que sejam acompanhadas as 

participações dos aprendizes em diversas atividades: envio de mensagens para a Lista de 

Discussão (esta ferramenta permite que sejam enviadas mensagens a todos os participantes da 

turma) e para as Conferências (esta ferramenta se assemelha a um fórum de discussão); 

atuações nos Debates (ferramenta que permite interações síncronas em salas de bate-papo); 

submissão de conteúdos através da ferramenta Co-Autoria de Aprendiz (ferramenta que 

permite que um docente indique aprendizes para fornecerem conteúdos para os cursos). 

 

Como este sistema teve como base a colaboração, é justamente nesse ponto que ele 

apresenta seus maiores recursos. Esses recursos se traduzem em uma grande quantidade de 

relatórios de participação, os quais podem ser visualizados por todos os participantes do 

curso. Para cada ferramenta de colaboração existem diferentes relatórios. Alguns desses 

relatórios podem ser utilizados para regulação da turma, de forma que os mediadores se 

certifiquem de que seus aprendizes cumpriram as atividades que lhes foram passadas. Um 

exemplo disso está no relatório que é exibido na Figura 5.5. 
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Figura 5.5: Relatório da Lista de Discussão por categorias de mensagens [Fuks et al. 2003]. 
 

O relatório da Figura 5.5 exibe a quantidade de mensagens enviadas por cada 

participante para a Lista de Discussão. A utilidade dessa informação está na categorização 

das mensagens, que pode ser utilizada para o encaminhamento de atividades para os 

aprendizes. Cada coluna desse relatório corresponde a uma das categorias da Lista de 

Discussão. No curso TIAE (Tecnologias de Informação Aplicadas à Educação), oferecido 

totalmente a distância (exceto a primeira aula, que é presencial) através do AulaNet, pelo 

grupo de [Fuks et al. 2003], foi criada, por exemplo, uma categoria chamada Apresentação. 

Todos os aprendizes foram incumbidos de enviar uma mensagem dessa categoria para a Lista 

de Discussão, ao longo da primeira semana de atividades, para se apresentarem aos demais 

participantes. Como se pode ver na Figura 5.5, um dos aprendizes ainda não executou essa 

tarefa. 

 

O relatório da Figura 5.5 exibe apenas informações quantitativas. Mas existem 

diversos outros relatórios que permitem que seja visualizada, qualitativamente, a participação 

dos aprendizes nas diferentes ferramentas de comunicação e colaboração. Para que isso seja 

possível, é necessário que os mediadores conceituem as contribuições de cada aprendiz. Na 

Lista de Discussão e nas Conferências, os mediadores podem conceituar cada mensagem 

postada. Além disso, podem ser acrescentados comentários, que servem para justificar o 

conceito, demonstrando os aspectos positivos e negativos da mensagem. Esses comentários 

podem ser vistos apenas pelo autor da mensagem, apenas pelos docentes ou por toda a turma.  
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O interessante é que, mesmo que os comentários não sejam direcionados para todos os 

participantes da turma, ainda assim os conceitos serão vistos por todos. Isto ajuda a fomentar 

a qualidade das mensagens, pois cada aprendiz vai poder comparar os conceitos que recebeu 

com os recebidos pelos colegas. Apesar dessa metodologia deixar alguns aprendizes pouco à 

vontade, por se sentirem expostos, o fato é que a maioria dos alunos do curso TIAE, 

oferecido desde 1998, tem concordado que os conceitos e os comentários melhoram a 

qualidade das argumentações [Fuks et al. 2003]. 

 

 

Figura 5.6: Relatório da participação dos alunos nas conferências (fóruns de discussão) [Fuks 
et al. 2003]. 

 

A Figura 5.6 exibe o relatório de participação dos aprendizes por conferência (fórum 

de discussão). Como esse relatório foi gerado a partir do curso TIAE, no qual são criadas 

conferências numa base semanal, ou seja, um tema por semana, ele serve para mostrar a 

evolução das participações dos aprendizes ao longo do curso, nas diferentes conferências 

(fóruns de discussão). 

 

No relatório da Figura 5.6, a interseção de uma linha, referente a um participante, com 

uma coluna, referente a uma conferência, resulta numa célula que exibe informações 

quantitativas e qualitativas a respeito da contribuição das mensagens enviadas pelo aprendiz 

em cada conferência. A parte superior da célula apresenta a quantidade de mensagens 
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enviadas pelo aprendiz. A parte inferior, por sua vez, exibe o conceito médio e a nota média 

das diversas mensagens enviadas. No cálculo da média aritmética dos conceitos e das notas, 

são desconsiderados os conceitos “Não Disponível” (quando a contribuição ainda não foi 

avaliada) e “Não se Aplica” (quando o mediador conclui que não houve, na verdade, 

contribuição efetiva, ou seja, a participação não agregou valor ao grupo). Caso nenhuma 

mensagem do participante de uma conferência tenha sido conceituada, é apresentado “Sem 

Conceito”. 

 

O relatório citado, como ocorre com diversos outros deste sistema, apresenta em 

destaque os alunos que apresentam maior dificuldade. Nesse relatório em particular, são 

destacados os alunos que não colaboram com as discussões. Esse destaque visa chamar a 

atenção dos mediadores e também dos próprios aprendizes. Isso reflete uma metodologia que 

visa cobrar resultados identificando os alunos-problemas. Porém, seria bom se houvesse uma 

maior flexibilidade nesses relatórios, no sentido de destacar não apenas os alunos-problemas, 

mas também aqueles que poderiam ajudar os outros alunos. 

 

A Lista de Discussão e as Conferências são ferramentas de comunicação assíncronas, 

que permitem uma maior reflexão por parte dos aprendizes, que podem pensar melhor antes 

de contribuir com alguma colocação durante uma discussão. Já a ferramenta Debate provê 

comunicação síncrona, através de sessões de bate-papo (Chat) que podem ser agendadas ou 

não agendadas. As atuações dos participantes podem ser conceituadas pelos mediadores, de 

acordo com o grau de participação de cada um em cada sessão de debate.  
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Figura 5.7: Relatório da participação nos Debates [Fuks et al. 2003]. 
 

A Figura 5.7 exibe informações quantitativas e qualitativas referentes à participação 

de cada aprendiz nas diferentes sessões ocorridas durante o curso. Os círculos vermelhos 

chamam a atenção para aqueles que não estiveram presentes em cada debate. Os círculos 

verdes, além de indicar quem participou, vêm acompanhados do conceito e da nota obtidos 

pelo participante. Como pode ser visto neste relatório e no anterior, o AulaNet permite que 

sejam definidas diferentes escalas de conceitos para as atividades síncronas e assíncronas. No 

curso TIAE, que serviu de exemplo nesta análise, os conceitos criados para as atividades 

síncronas (debates) foram os seguintes: Muito Ativo, Ativo, Pouco Ativo e Desinteressado. 

Para as atividades assíncronas, tais como as Conferências, por exemplo, foram criados os 

seguintes conceitos: Bom, Regular, Fraco e Péssimo. 

 

Os conceitos, no AulaNet, são apenas representações textuais das notas, que são 

numéricas. Quando são definidos os conceitos que serão utilizados no curso, são também 

definidos os intervalos de notas correspondentes. Por exemplo, no curso TIAE, citado acima, 

os conceitos Bom, Regular, Fraco e Péssimo correspondem aos limites superiores dos 

seguintes intervalos: 7.5 a 10.0, 5.0 a 7.5, 2.5 a 5.0 e 0.0 a 2.5. Os mesmos intervalos foram 

criados para os conceitos Muito Ativo, Ativo, Pouco Ativo e Desinteressado. 
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A ferramenta Tarefa permite que os professores criem exercícios ou trabalhos para os 

aprendizes, que deverão resolvê-los individualmente ou em grupo, até a data-limite 

estabelecida. Os alunos lêem a descrição da tarefa e submetem a sua resolução, na forma de 

um ou mais arquivos. Ao corrigir as tarefas, os mediadores podem observar se a tarefa já foi 

corrigida anteriormente, vendo se os campos Comentário e Nota já foram preenchidos. 

Mesmo neste caso ele terá a opção de modificar tanto a nota quanto o comentário. Caso ele 

considere que a resolução da tarefa não agregou valor, ele pode atribuir N. A. (Não se Aplica) 

ao campo referente à nota. Vale lembrar que a nota vai ser automaticamente convertida, 

também, para sua representação textual (conceito), a partir da digitação dessa nota. Os 

trabalhos submetidos podem, de acordo com a configuração efetuada, ser visualizados por 

todos os participantes do curso. 

 

A ferramenta Avaliação corresponde aos exames e provas tradicionais. O AulaNet dá 

suporte a questões dos seguintes tipos: discursivas, que são as únicas que precisam ser 

corrigidas pelos coordenadores; múltipla escolha; verdadeiro/falso. Estas últimas são 

corrigidas pelo próprio sistema, no momento em que o aprendiz as resolve. Quando o 

professor cria uma questão, além de informar o tipo, ele precisa indicar a classificação da 

questão segundo a hierarquia de objetivos educacionais de Bloom, a qual representa uma 

informação mais relevante do que indicar, como fazem outros sistemas, o nível de dificuldade 

da prova (fácil, difícil, médio). Além do tipo e da taxonomia de Bloom, o professor precisa 

também preencher as seguintes informações: o tópico da ementa a que se refere a questão, o 

enunciado, o gabarito e o valor da questão. Como se vê, nesse tipo de avaliação, predomina o 

método tradicional de dar nota. Quem dá a nota é o coordenador do curso, que tem a opção 

também de incluir um comentário. 

 

Entre as diversas opções de acompanhamento das participações dos aprendizes, 

existem relatórios que mostram o desempenho dos alunos nas tarefas e nas avaliações. Além 

disso, existem também relatórios que consolidam as contribuições em todo o curso. É 

possível, por exemplo, ver o número de contribuições de cada participante no Contato com 

Docentes, na Lista de Discussão, nas Conferências e nos Debates. Além disso, existe também 

o relatório da Porcentagem Média de Contribuições Efetivas, exibido na Figura 5.8. 
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Figura 5.8: Relatório da Porcentagem Média de Contribuições Efetivas [Fuks et al. 2003]. 
 

Contribuição efetiva representa uma contribuição (em um debate, por exemplo) que 

agregou valor, ou seja, foi conceituada com um valor diferente de “Não se Aplica”. Como as 

contribuições que estão com o conceito “Não Disponível” ainda não foram avaliadas, elas 

também não são consideradas efetivas. Na Figura 5.8, a coluna referente às Conferências 

apresenta, no seu cabeçalho, o número 7, que representa a quantidade média de contribuições, 

ou seja, o número de mensagens postadas dividido pelo número de participantes do curso. 

Logo abaixo do número 7, aparece o percentual 97.83%, que representa a porcentagem média 

de contribuições efetivas. 

 

Ainda na coluna das Conferências, na linha referente ao participante Bernardo, o 

número 20 indica com quantas mensagens ele contribuiu, o número 5 mostra quantas destas 

não foram conceituadas, o número 1 indica que apenas uma delas não agregou valor e o 

número 14 demonstra quantas agregaram valor, ou seja, quantas foram efetivas. Pode-se 

perceber que Bernardo é um dos participantes que está destacado no relatório, por apresentar 

uma porcentagem média de contribuições efetivas abaixo da média. 

 

Ainda na Figura 5.8, a última coluna apresenta o conceito médio de cada aprendiz 

(participante do curso). O conceito médio é a média aritmética ponderada dos conceitos 

recebidos na Lista de Discussão, nas Conferências e nos Debates. Como os pesos são dados 

pelo mediador, que pode alterá-los ao longo do curso, este sistema oferece bastante 
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flexibilidade na avaliação qualitativa dos aprendizes, permitindo que se ajuste a avaliação aos 

objetivos estabelecidos em cada etapa do curso. Assim, por exemplo, em uma determinada 

fase do curso, pode ser dado um peso maior para os Debates e em outra fase o peso pode ficar 

maior para as Conferências. A Figura 5.9. exibe o relatório do Conceito Médio dos 

Participantes em Todos os Serviços. 

 

 

Figura 5.9: Relatório do Conceito Médio em Todos os Serviços [Fuks et al. 2003]. 
 

Na Figura 5.9, para cada serviço avaliado (Lista de Discussão, Conferências e 

Debate), é apresentado o conceito médio de todos os participantes no serviço, seguido do 

peso utilizado na média ponderada, entre parênteses. Assim, por exemplo, no serviço Debate, 

o conceito médio de todos os participantes é 9.07% e o peso deste serviço é 1. Alguns 

participantes têm suas células destacadas, porque apresentam conceitos médios que ficam 

abaixo do conceito médio calculado para todos os participantes. É o caso, por exemplo, do 

participante Diogo. Seu conceito médio é 8.33, abaixo da média de 9.07. Como se pode ver, o 

AulaNet fornece muitos relatórios que auxiliam o professor na tarefa de avaliar os seus 

alunos, tendo sido exibidos aqui apenas alguns dos mais importantes. Este último relatório 

que foi mostrado na Figura 5.9, por exemplo, apresenta informações bastante significativas. 

Porém, essas informações são estáticas, revelando uma espécie de retrato da situação em um 

dado momento, ou seja, não mostram a evolução das participações.  
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 Pontos Fortes do sistema AulaNet 

 

Um dos pontos fortes do AulaNet está na atenção que foi dada às atividades 

colaborativas, o que implicou em alguns benefícios para a avaliação formativa. Os benefícios 

se traduzem, em primeiro lugar, em uma grande quantidade de relatórios de participação, que 

apresentam diversas informações referentes aos níveis de participação dos alunos nas 

atividades colaborativas e em outras atividades.  

Um outro benefício está na categorização das mensagens postadas em ferramentas de 

comunicação assíncrona como os fóruns de discussão [REQ_AVAL_FORM_A01] . A 

categorização das mensagens postadas traz os seguintes benefícios: 

 

• facilita a avaliação das mensagens, pois a avaliação pode ser feita com base em 

grupos menores; 

• permite a verificação dos tipos de mensagens (categorias) mais enviados por cada 

participante, o que ajuda na identificação de diferentes tipos de alunos (e.g. sendo 

criada uma categoria chamada “Pergunta”, podem ser mais facilmente 

identificados os alunos questionadores); 

• permite que atividades passadas aos alunos na forma de debates sejam mais 

facilmente reguladas, através da criação de categorias específicas para as 

atividades (e.g. sendo criada uma categoria chamada “Seminário”, cada aluno 

pode ficar incumbido pelo professor de enviar, dentro de um deteminado período 

do curso, uma mensagem desta categoria contendo um material preparado pelo 

próprio aluno para debater com os demais). 

 

Existem relatórios referentes às ferramentas de comunicação assíncrona que permitem 

a quantificação das participações dos alunos nas diversas categorias de mensagens postadas 

[REQ_AVAL_FORM_A02] . 

 

O sistema permite que as mensagens postadas nas ferramentas de comunicação 

assíncrona sejam avaliadas qualitativamente pelos professores, através da atribuição de 

conceitos, podendo também ser acrescentados comentários [REQ_AVAL_FORM_A03] 

[REQ_AVAL_FORM_A04] [REQ_AVAL_FORM_A05] . O sistema permite que o 

professor, ao acrescentar comentários à avaliação qualitativa dessas mensagens, utilize uma 
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das seguintes opções de compartilhamento: apenas com o avaliado e os professores, apenas 

com os professores ou com todos os professores e alunos do curso 

[REQ_AVAL_FORM_A06] . O sistema permite que as participações dos alunos nas 

ferramentas de comunicação síncrona como as salas de bate-papo também sejam avaliadas, 

através da atribuição de conceitos [REQ_AVAL_FORM_A07] 

[REQ_AVAL_FORM_A08] .  

 

É positiva a possibilidade de se utilizarem diferentes escalas de conceitos para a 

avaliação qualitativa das ferramentas assíncronas (e.g. fóruns de discussão) e síncronas (e.g. 

salas de bate-papo) [REQ_AVAL_FORM_A09] . Enquanto as atividades assíncronas 

demandam mais tempo e estimulam a interação menos imediata e mais reflexiva, as síncronas 

são justamente o contrário. Por esse motivo, é interessante que sejam avaliadas através de 

diferentes escalas. Para exemplificar, a participação em atividades assíncronas poderia ser 

avaliada através da seguinte escala de conceitos: Não contribuiu de forma alguma, Contribuiu 

muito pouco com a discussão, Contribuiu com a discussão e Contribuiu bastante com a 

discussão. Como exemplo de escala de conceitos para as atividades síncronas, poderia ser 

citada a seguinte: Não participou de forma alguma, Participou muito pouco, Participou, 

Participou bastante. 

 

Os dados referentes às avaliações quantitativas e qualitativas permitem que sejam 

gerados diversos relatórios de participação [REQ_AVAL_FORM_A10] 

[REQ_AVAL_FORM_A11] [REQ_AVAL_FORM_A12] . 

 

Um aspecto positivo em relação às tarefas reside na configuração que permite que os 

arquivos submetidos pelos alunos, com as resoluções das suas tarefas, sejam acessíveis pelos 

demais participantes do curso [Fuks et al. 2003]. Não ficou claro, porém, a partir da 

documentação disponível, como é efetuada essa configuração, o que impediu que fosse 

efetivamente levantado um requisito. 

 

O AulaNet apresenta diversos indicadores, como, por exemplo, os conceitos médios, 

que representam a média aritmética ponderada dos conceitos recebidos nas atividades 

colaborativas [REQ_AVAL_FORM_A16] . O professor atribui pesos para cada tipo de 

atividade colaborativa, como, por exemplo, os fóruns de discussão e as salas de bate-papo 
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[REQ_AVAL_FORM_A15] . Sabe-se que as avaliações não devem ser baseadas 

exclusivamente em médias aritméticas. Porém, de qualquer forma, elas servem para levantar 

pistas sobre a aprendizagem, mesmo que parcialmente. Não deixa de ser positivo, também, o 

conceito de contribuição efetiva, apresentado pelo AulaNet. Em termos práticos, contribuição 

efetiva seria qualquer intervenção de um aluno que tenha agregado valor. Por exemplo, para 

que uma mensagem postada em um fórum de discussão seja contabilizada como contribuição 

efetiva, é necessário que ela tenha sido avaliada com um conceito diferente de “Não se 

Aplica”. Esse conceito pode ser utilizado em diversas atividades. O AulaNet possui relatórios 

que permitem verificar, para cada aluno, a respectiva porcentagem média de contribuições 

efetivas nas atividades desempenhadas através de ferramentas de comunicação como os 

fóruns de discussão e as salas de bate-papo. Isso ajuda a avaliar o quanto cada aluno está 

colaborando com a aprendizagem de todos.  

 

 Pontos Fracos do sistema AulaNet 

 

Um dos pontos fracos deste sistema está ligado ao fato de que os relatórios de 

participação são exibidos a todos os participantes do curso (professores e alunos). Pelo 

menos, é isso que se pode perceber a partir da documentação disponível em [AulaNet 2007]. 

Esse compartilhamento total das informações está de acordo com uma metodologia que busca 

explorar e estimular ao máximo a colaboração entre os participantes. A experiência de [Fuks 

et al. 2003] mostrou que, nos seus cursos, as argumentações desenvolvidas em fóruns de 

discussão tendiam a apresentar um bom nível de qualidade, na medida em que os alunos 

sabiam que estavam sendo avaliados. Porém, nem sempre essa é a metodologia seguida por 

uma ou outra instituição de ensino. Por esse motivo, seria conveniente haver a possibilidade 

de se configurar o nível de acesso dos alunos aos relatórios de participação 

[REQ_AVAL_FORM_A13] . 

 

Um outro ponto negativo está no destaque que é dado, nos relatórios de participação, 

exclusivamente aos alunos que apresentam dificuldades, quando o destaque deveria ser 

configurável, no sentido de poderem ser ressaltados não apenas os piores mas também os 

melhores desempenhos [REQ_AVAL_FORM_A14] . Dessa forma, seria possível estimular 

uma saudável competição entre os alunos. A importância dessa configuração fica evidente 

quando se considera que os alunos poderão ter acesso a essas informações. 
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Outro ponto fraco deste sistema está na avaliação das tarefas. Estas têm que ser 

avaliadas através da atribuição de notas (avaliação numérica). Junto às notas, podem ser 

preenchidos comentários, que permitem que o professor apresente algum retorno para o aluno 

sobre o resultado da avaliação. Esses comentários representam a única forma de se efetuar a 

avaliação qualitativa das tarefas. Além disso, a documentação informa que o professor, ao 

avaliar uma tarefa já corrigida anteriormente por ele mesmo ou por outro professor, poderá 

rever a correção, alterando a nota ou o comentário. Não foi possível verificar, já que o 

AulaNet não pôde ser instalado e executado, se a nova nota substitui a anterior ou é 

acumulada no sistema, para um posterior cálculo da média aritmética.    

 

Em relação aos diversos indicadores apresentados pelos vários relatórios de 

participação disponíveis neste sistema, um ponto negativo está no fato de eles apresentarem 

informações estáticas. Assim, não é possível visualizar a evolução dos alunos em relação à 

qualidade das suas participações nas diversas atividades realizadas 

[REQ_AVAL_FORM_A17] . 

 

 Requisitos Levantados 

 

[REQ_AVAL_FORM_A01]  O sistema deverá permitir que as mensagens postadas nas 

ferramentas de comunicação assíncrona (e.g. fóruns de discussão) sejam organizadas, 

simultaneamente, de duas diferentes formas. A primeira é a tradicional forma de permitir a 

criação de diferentes tópicos de discussão, onde cada tópico serve para discutir um tema 

distinto, além de permitir a endentação das mensagens através de sub-tópicos. A segunda 

forma é baseada na criação de categorias, através das quais são identificados os tipos de 

mensagens postadas. Dentro de um mesmo tópico ou sub-tópico, cada mensagem pode 

pertencer a uma diferente categoria. 

  

[REQ_AVAL_FORM_A02]  O sistema deverá prover relatórios, através dos quais seja 

possível a quantificação por categoria das mensagens postadas por cada participante do curso 

(professor ou aluno) nas ferramentas de comunicação assíncrona.  

 

[REQ_AVAL_FORM_A03]  O sistema deverá permitir que as mensagens postadas nas 

ferramentas de comunicação assíncrona sejam avaliadas qualitativamente. 
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[REQ_AVAL_FORM_A04]  A avaliação qualitativa das mensagens postadas nas 

ferramentas de comunicação assíncrona deverá ser realizada pelos professores através da 

atribuição de conceitos. 

 

[REQ_AVAL_FORM_A05]  O sistema deverá permitir que, ao ser realizada a avaliação 

qualitativa de uma mensagem postada nas ferramentas de comunicação assíncrona, sejam 

acrescentados comentários. 

 

[REQ_AVAL_FORM_A06]  Ao serem acrescentados comentários à avaliação qualitativa de 

uma mensagem postada nas ferramentas de comunicação assíncrona, o sistema deverá 

apresentar ao avaliador a opção de compartilhar os comentários apenas com o avaliado e os 

professores, apenas com os professores ou com todos os participantes do curso (professores e 

alunos). 

 

[REQ_AVAL_FORM_A07]  O sistema deverá permitir que a participação dos alunos nas 

ferramentas de comunicação síncrona (e.g. salas de bate-papo) sejam avaliadas 

qualitativamente. 

 

[REQ_AVAL_FORM_A08]  A avaliação qualitativa das participações dos alunos nas 

ferramentas de comunicação síncrona deverá ser realizada pelos professores através da 

atribuição de conceitos. 

 

[REQ_AVAL_FORM_A09]  O sistema deverá permitir que sejam definidas duas escalas de 

conceitos, sendo uma para as atividades desempenhadas através de ferramentas de 

comunicação assíncronas e outra para as atividades desempenhadas através de ferramentas de 

comunicação síncronas. No momento da realização das avaliações qualitativas, os conceitos 

serão selecionados a partir dessas duas escalas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_A10]  O sistema deverá prover relatórios, através dos quais seja 

possível a visualização da quantidade e da qualidade da participação dos alunos nas diversas 

atividades realizadas.  
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[REQ_AVAL_FORM_A11]  Quando a qualidade da participação de um aluno é avaliada 

diversas vezes para uma mesma atividade, a qualidade final para toda a atividade será igual à 

média aritmética das diversas avaliações realizadas.  

 

[REQ_AVAL_FORM_A12]  Os relatórios referentes à participação dos alunos nas diversas 

atividades realizadas deverão ser acessíveis pelos professores, sem restrição.  

  

[REQ_AVAL_FORM_A13]  O acesso dos alunos aos relatórios referentes às suas 

participações nas diversas atividades realizadas deverá ser controlado pelos seus respectivos 

professores, que determinarão a quais relatórios os alunos terão acesso e se cada aluno terá ou 

não acesso aos dados referentes a outros alunos.  

 

[REQ_AVAL_FORM_A14]  Os relatórios referentes à participação dos alunos nas diversas 

atividades realizadas deverão ser configuráveis, no sentido de destacar, através de algum 

recurso visual, os piores e/ou os melhores desempenhos.  

  

[REQ_AVAL_FORM_A15]  O sistema deverá permitir que o professor defina pesos para 

cada tipo de atividade colaborativa (e.g. fóruns de discussão, salas de bate-papo), a partir dos 

quais serão calculados os conceitos médios de cada aluno, que são as médias aritméticas 

ponderadas dos conceitos recebidos por eles nessas atividades. 

 

[REQ_AVAL_FORM_A16]  O sistema deverá prover relatórios, através dos quais seja 

possível a visualização dos conceitos médios de cada aluno nas atividades colaborativas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_A17]  O sistema deverá prover informações textuais e/ou gráficas, 

através das quais seja possível visualizar a evolução dos alunos em relação à qualidade das 

suas participações nas diversas atividades realizadas. 

 

 

5.1.3 Moodle 
 

 

As informações coletadas a respeito da avaliação formativa com suporte no Moodle 

foram obtidas através da sua utilização e também por meio da leitura dos manuais disponíveis 
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em [Moodle 2007]. Segundo [Moodle 2007a], este sistema foi construído com base na 

chamada pedagogia sócio-construcionista. Esta seria o resultado dos seguintes avanços 

epistemológicos: 

• Construtivismo – segundo [Piaget 1976], “o conhecimento não procede nem 

da experiência única dos objetos nem de uma programação inata pré-formada 

no sujeito, mas de construções sucessivas com elaborações constantes de 

estruturas novas”; 

• Construcionismo – evolução da teoria anterior, defende que a aprendizagem é 

mais efetiva se exercida através da construção de algo que possa ser 

experimentado pelos outros. “Na noção do construcionismo de Papert existem 

duas idéias que contribuem para que a construção do conhecimento seja 

diferente de Piaget. Primeiro, o aprendiz constrói alguma coisa, ou seja, é o 

aprendizado por meio do fazer, do colocar a mão na massa. Segundo, é o fato 

de o aprendiz estar construindo algo de seu interesse e para o qual está 

bastante motivado. O envolvimento afetivo torna a aprendizagem mais 

significativa” [Valente 2001]; 

• Construtivismo Social – esta teoria seria uma extensão das anteriores, no 

sentido de trazê-las para o contexto de um grupo de pessoas que constroem 

artefatos umas para as outras, criando, de forma colaborativa, uma pequena 

cultura de objetos compartilhados, com significados compartilhados. Quando 

alguém se insere em uma cultura como esta, aprende constantemente sobre 

como ser uma parte dessa cultura, em vários níveis [Moodle 2007a]; 

• Comportamento Conectado e Comportamento Separado – esta teoria observa 

mais a fundo as motivações das pessoas numa discussão. Comportamento 

separado seria aquele apresentado por quem tenta permanecer “objetivo e 

factual”, com a tendência a defender suas próprias idéias e a buscar falhas nas 

idéias dos seus “oponentes”. Comportamento conectado é apresentado por 

quem se revela mais empático, ao aceitar a subjetividade, tentando ouvir e 

fazer perguntas num esforço para entender o ponto de vista do outro. 

“Comportamento construído ocorre quando uma pessoa é sensível a ambas as 

abordagens e é capaz de escolher uma delas como apropriada à situação em 

que se encontra. Em geral, uma quantidade saudável de comportamento 

conectado dentro de uma comunidade de aprendizagem é um estimulante 
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poderoso para a aprendizagem, não apenas aproximando as pessoas mas 

promovendo reflexões mais profundas e re-exame das crenças existentes” 

[Moodle 2007a]. 

 

Pela própria filosofia do projeto, apresentada acima, percebe-se a importância dada à 

construção colaborativa do conhecimento. Já foi visto na apresentação geral do Moodle, feita 

anteriormente, que suas ferramentas principais se traduzem em diferentes recursos e 

atividades. O foco desta análise vai ser em relação às atividades, pois é principalmente 

através delas que o conhecimento pode ser construído de forma colaborativa.  

 

A atividade Tarefa é a que mais se assemelha aos tradicionais trabalhos passados em 

salas de aula presenciais. Através dessa ferramenta, o professor pode passar tarefas 

(individuais ou em grupo) dos seguintes tipos: envio de um ou mais arquivos, que deverão ser 

submetidos, para que o professor possa avaliar a resolução da tarefa; texto online3, que 

permite que os alunos façam o seu trabalho no próprio sistema, ou seja, não precisam 

submeter arquivos, já que deverão utilizar o próprio ambiente do sistema para resolver a 

tarefa; atividade offline4, que permite que sejam passadas tarefas que, apesar de serem 

resolvidas fora do sistema, poderão ser avaliadas pelo professor, através do sistema. Depois 

que um aluno (ou um grupo de alunos, caso seja uma tarefa em grupo) executa a tarefa, o 

professor poderá avaliar a resolução da tarefa. A avaliação implica não apenas em dar uma 

nota ou atribuir um conceito a partir de uma escala de conceitos, a qual será explicada a 

seguir, mas também adicionar, opcionalmente, algum feedback para o aluno.  

 

Em diversas atividades, o professor pode avaliar o aluno de duas diferentes formas. A 

forma mais tradicional é através de uma nota (numérica), o que implica numa avaliação 

quantitativa. Nesse caso, ele define a nota máxima da atividade (e.g. 10) e a única opção que 

ele vai dispor para passar informações qualitativas ao aluno será a utilização do campo de 

feedback. A Figura 5.10 apresenta a visão de um aluno que mostra a avaliação que ele 

recebeu do professor através de nota numérica.  

 

                                                           
3 No Moodle, “online” significa algo que deverá ser realizado dentro do próprio ambiente do sistema, 
utilizando as ferramentas de edição existentes. 
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Figura 5.10: Visão do aluno mostrando a avaliação realizada através da atribuição de uma 
nota. 

 

A outra forma de avaliar é atribuir um conceito ao aluno, a partir de uma escala de 

conceitos selecionada para a atividade. O Moodle não vem acompanhado de muitas escalas 

de conceitos pré-definidas. Por esse motivo, é necessário que o professor ou o administrador 

defina uma ou mais escalas de conceitos personalizados. Para definir uma escala, ele deverá 

criar uma seqüência de conceitos, desde o pior até o melhor. Por exemplo, o professor poderá 

definir a seguinte escala no seu curso, com a finalidade de avaliar as tarefas resolvidas pelo 

aluno: Péssimo, Ruim, Regular, Bom, Excelente. Definida a escala, ele poderá utilizá-la no 

momento em que criar qualquer atividade que permita a avaliação através de escalas, o que 

inclui, por exemplo, a atividade Tarefa. Na hora de avaliar a tarefa, nesse caso, ele terá 

apenas que selecionar um dos conceitos definidos na escala que criou e digitar o feedback 

para o aluno. A Figura 5.11 apresenta a visão de um aluno que mostra a avaliação que ele 

recebeu do professor através de um conceito. 

 

                                                                                                                                                                                     
4 No Moodle, “offline” significa algo que, além de ser realizado fora do sistema, não será inserido em 
nenhum momento no ambiente virtual. Apesar disso, através do sistema, o professor poderá avaliar a 
resolução do aluno e este poderá ver a sua nota e quaisquer comentários colocados pelo professor. 
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Figura 5.11: Visão do aluno mostrando a avaliação realizada através da atribuição de um 
conceito. 

 

É importante destacar, aproveitando o exemplo anterior, que essa interação entre a 

resposta do aluno e a avaliação do professor poderia continuar, ou seja, a partir da avaliação 

desfavorável feita pelo professor, o aluno poderia editar a sua resposta, melhorando-a e então 

o professor faria uma reavaliação, com novos comentários. Assim, haveria uma espécie de 

canal direto de comunicação entre o professor e o seu aluno, de forma que o aluno poderia ir 

refinando o seu conhecimento progressivamente, ou seja, de forma construtivista, até que a 

resposta pudesse ser avaliada como satisfatória. Esse “canal de comunicação”, possível 

através da utilização da tarefa do tipo texto online, pode ser utilizado de forma síncrona ou 

assíncrona, dependendo da data-hora inicial e final configuradas para a realização da tarefa e 

da permissão ou não de edição da resolução depois que ela já foi avaliada. No exemplo, a 

tarefa foi configurada para um prazo de aproximadamente um mês de interação entre o 

professor e o aluno e dentro desse período o aluno pode editar a sua resolução quantas vezes 

desejar. 

 

Como visto acima, através de uma nota ou mesmo um conceito, o professor avalia a 

tarefa em uma única dimensão, a qual poderá ser ou não numérica. Caso seja necessária uma 

avaliação multidimensional, o professor poderá utilizar a atividade Exercício, que apresenta 

não apenas esse recurso como diversos outros mais avançados que a tarefa. Semelhante à 

tarefa do tipo “envio de arquivos”, o Exercício permite que o aluno submeta um trabalho 

solicitado pelo professor. Porém, o seu funcionamento é mais complexo, como será visto a 

seguir. 
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Um Exercício passa por três diferentes fases. Na primeira, durante a qual os alunos 

ainda não têm acesso ao exercício, o professor configura diversas informações e envia um 

documento contendo as instruções a serem seguidas pelos alunos na execução da tarefa ou 

trabalho passado pelo professor. Na segunda fase, o exercício é aberto para os alunos, de 

forma que eles possam executar o trabalho passado pelo professor. Porém, antes de submeter 

o trabalho (a resolução do exercício), o aluno precisa realizar uma auto-avaliação, o que, por 

si só, já pode fazer com que o aluno revise o seu trabalho antes de submetê-lo. Efetuada a 

auto-avaliação e submetido o trabalho, o professor avalia o trabalho do aluno. Ao ser aberto o 

formulário de avaliação, o professor visualiza como o aluno se avaliou e faz a sua própria 

avaliação, podendo também acrescentar o seu feedback para o aluno. Feito isso, o professor 

tem a opção de permitir ou não a re-submissão do trabalho. Caso ele tenha permitido a re-

submissão, depois que o aluno re-submeter o seu trabalho, ou seja, enviar uma nova versão 

do trabalho, provavelmente melhor que a anterior, o professor poderá avaliá-lo novamente. 

Este processo poderá se repetir diversas vezes, enquanto o professor permitir novas 

submissões e o prazo final de entrega não for atingido.  

 

Depois que o professor decidir que o aluno não pode mais submeter novas versões do 

trabalho, o exercício poderá ser passado para a terceira e última fase. A partir desse momento, 

o aluno estará impedido de efetuar novas submissões, podendo ver a sua nota final para o 

exercício. Esta nota será o resultado da soma de duas outras notas que a compõem: a nota que 

representa a avaliação da auto-avaliação realizada pelo aluno e a nota que representa a 

avaliação efetuada pelo professor. A primeira indica o quanto a auto-avaliação do aluno se 

aproximou da avaliação do professor. Quanto maior a aproximação, maior será esta nota. O 

grau de aproximação exigido também é configurável, de forma que o aluno não seja tão 

penalizado por não ter conseguido se avaliar exatamente da mesma forma que o professor o 

avaliou. Além disso, ao configurar o exercício, o professor determina a nota máxima para a 

avaliação da auto-avaliação do aluno e a nota máxima para a avaliação do professor. Desta 

forma, a nota máxima para o exercício será igual à soma destas duas notas máximas. 

Enquanto o aluno efetua a sua auto-avaliação uma única vez, o professor pode avaliar o aluno 

diversas vezes, uma para cada submissão efetuada. Por esse motivo, também é configurável 

pelo professor se a parcela da nota correspondente à sua avaliação será a média das suas 

várias avaliações ou a maior dentre elas. 
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Já foi informado anteriormente que o exercício, ao contrário da tarefa, permite que a 

avaliação seja multidimensional. O que vai determinar se a avaliação de um determinado 

exercício será realizada em uma ou em várias dimensões e de que forma essas dimensões 

serão conjugadas para se chegar a uma nota é a estratégia de avaliação. A própria aparência 

da tela de avaliação, que será utilizada tanto pelo aluno quanto pelo professor, também será 

determinada pela estratégia de avaliação. O professor, ao configurar um exercício, deverá 

escolher uma dentre as seguintes estratégias de avaliação: “Não avaliado”, “Acumulativo”, 

“Erro relacionado”, “Critério”, “Rubrica”. A estratégia “Não avaliado” é a única que faz com 

que o aluno não possa fazer sua auto-avaliação, restando-lhe apenas colocar comentários a 

respeito do seu próprio trabalho.  

 

Caso seja escolhida a estratégia de avaliação “Acumulativo”, a avaliação será 

realizada com base em diversos elementos, onde cada um representará um aspecto ou 

dimensão a ser avaliada. A nota calculada para uma avaliação desse tipo será a média 

ponderada dos vários elementos, como será explicado a seguir. Poderão ser definidos até 20 

elementos de avaliação. Para cada um dos elementos definidos, deverão ser configurados: a 

descrição, que indicará, da forma mais clara possível, qual o aspecto que estará sendo 

avaliado; a escala que será utilizada para avaliar, a qual poderá ser uma das várias escalas 

pré-definidas ou uma escala personalizada; o peso do elemento para o cálculo da média 

ponderada.  

 

Por exemplo, em um curso de português instrumental, o professor criou um exercício 

cujas instruções informavam que eles deveriam escrever uma redação sobre Educação a 

Distância. O valor de oito foi definido como sendo a nota máxima para a avaliação realizada 

pelo professor e o valor de dois foi definido como a nota máxima para avaliar a auto-

avaliação do aluno. Essa redação deveria possuir no máximo 20 linhas. Além disso, foi 

informado que seriam avaliadas a coerência e a coesão. Para isso, o professor configurou o 

exercício com os seguintes elementos (todos com o mesmo peso): “Foi respeitado o limite 

máximo de 20 linhas ?”, “Coerência”, “Coesão”. A Figura 5.12 mostra a tela utilizada pelo 

aluno e pelo professor para avaliar a redação segundo esses critérios. 
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Figura 5.12: Visão de uma tela de avaliação configurada para utilizar a estratégia de 
avaliação “Acumulativa”. 

 

Como se pode perceber na Figura 5.12, o primeiro elemento foi definido em uma 

escala de dois valores: “Sim” e “Não”. Para transformar os diversos conceitos que compõem 

uma escala em uma nota, o Moodle divide proporcionalmente a nota máxima entre os 

diversos conceitos que fazem parte da escala utilizada. Assim, como foi respondido “Sim”, o 

valor calculado para esse primeiro elemento ficou igual a 100% da nota máxima, ou seja, 8,0. 

Caso tivesse sido selecionado “Não”, o valor calculado para esse primeiro elemento teria 

ficado igual a 0% da nota máxima, ou seja, zero.  

 

Para o segundo e o terceiro elementos, foi utilizada uma escala pré-definida de 5 

valores, que variam desde o melhor conceito (“Excelente”) até o pior conceito (“Muito 

Pobre”). Dividindo-se 100% ao longo dos cinco valores, da esquerda para a direita, chega-se 

aos seguintes percentuais da nota máxima: 100%, 75%, 50%, 25% e 0%. Assim, os valores 

calculados para o segundo e o terceiro elementos foram 4,0 (50% da nota máxima) e 2,0 
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(25% da nota máxima), respectivamente. Calculando-se a média ponderada entre os três 

elementos, chega-se à seguinte nota referente à avaliação realizada pelo professor: 4,7. 

 

Vale também destacar que, como pode ser visto na Figura 5.12, já citada 

anteriormente, a tela de avaliação contém diversos campos para feedback, sendo um geral e 

um para cada elemento que compõe a avaliação. Para o aluno, esses campos servem para 

fazer um repasse ao professor indicando a leitura que faz do seu próprio conhecimento 

(metacognição). O professor, por sua vez, poderá utilizar os campos de feedback para mostrar 

ao aluno os avanços e os problemas específicos e gerais detectados no trabalho submetido, 

acompanhados de palavras de incentivo e correção de rumo. Trata-se, portanto, do repasse 

que o professor trás ao aluno a respeito do conhecimento que enxerga no aluno (cognição). 

Quando devidamente planejada e acompanhada, essa avaliação multidimensional qualitativa 

pode ajudar tanto o professor quanto o aluno a realizarem o objetivo comum de aprimorar a 

aprendizagem do aluno. 

 

A estratégia de avaliação “Erro relacionado” possui algumas semelhanças com a 

estratégia “Acumulativa”, como o fato de permitir que sejam utilizados diversos elementos 

para a avaliação. Porém, enquanto nesta podem ser utilizadas diferentes escalas para cada 

elemento, naquela todos os elementos da avaliação deverão ser formados por perguntas 

associadas à escala de valores que indica as únicas duas respostas que poderão ser dadas a 

cada pergunta: “Sim” e “Não”. Assim, todos os elementos da avaliação serão semelhantes ao 

primeiro elemento utilizado na Figura 5.12. Além disso, cada resposta “Não” que é dada a um 

elemento implica em algo que deixou de ser atendido, ou seja, houve algum erro. Partindo 

desse pressuposto, o professor deverá também montar uma tabela com sugestões de notas que 

serão dadas de acordo com o número de respostas negativas. Durante a avaliação, a tabela de 

notas sugeridas será exibida e a nota será calculada de acordo com ela e com os pesos 

definidos para cada elemento, mas a nota poderá sofrer ajustes para mais ou para menos, os 

quais poderão ser acompanhados de justificativas. 

 

Utilizando-se a estratégia de avaliação “Critério”, cada elemento da avaliação passa a 

representar uma afirmação que pode espelhar ou não o resultado do trabalho. Assim, o ato de 

avaliar vai implicar, basicamente, em escolher qual das afirmações melhor representa o 

trabalho realizado. Para configurar um exercício desse tipo, o professor precisa montar uma 
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tabela indicando, para cada afirmação selecionada, qual deverá ser a nota sugerida. Também 

será possível, durante a avaliação, fazer ajustes para mais ou para menos, os quais poderão 

ser acompanhados de justificativas. Como o avaliador terá de escolher uma única afirmação 

que represente o nível de qualidade geral do trabalho, esta estratégia não permite que se 

realize uma avaliação multidimensional. 

 

Já a estratégia de avaliação “Rubrica” permite que seja realizada uma avaliação 

multidimensional, pois ela permite que sejam definidos diversos critérios, cada um composto 

por até cinco afirmações. Assim, para cada critério ou dimensão da avaliação, o avaliador 

deverá escolher qual das afirmações melhor reflete o resultado obtido no trabalho. Para ser 

configurado um exercício desse tipo, é necessário criar um conjunto de afirmações para cada 

critério definido. Durante a avaliação, não é permitido fazer ajustes na nota. A Figura 5.13 

mostra um exemplo de avaliação desse tipo. 

 

 

Figura 5.13: Visão de uma tela de avaliação configurada para utilizar a estratégia de 
avaliação “Rubrica”. 

 

Se a atividade Exercício revelou-se bastante complexa e sofisticada, a atividade 

Laboratório de Avaliação chega a ser mais ainda. Parte da sistemática já vista para a atividade 

Exercício, incluindo as estratégias de avaliação, aplica-se ao Laboratório de Avaliação. 

Porém, existem algumas diferenças importantes que serão analisadas. Em primeiro lugar, os 
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trabalhos dos alunos podem ser avaliados não só pelos próprios alunos que os fizeram e pelo 

professor, mas também pelos seus pares (avaliação de pares – peer assessment).  

 

Outra diferença é que o professor poderá submeter diversos modelos de trabalhos para 

serem incluídos no laboratório. Esses modelos podem servir como bons ou maus exemplos de 

trabalhos. Um laboratório pode ser configurado no sentido de obrigar cada aluno a avaliar um 

determinado número de modelos antes que possa fazer no ambiente o seu próprio trabalho. 

Esta opção, dada ao professor, foi criada para tentar condicionar cada aluno a entender bem 

os critérios de avaliação utilizados, melhorando o olhar crítico. O ideal é que o professor 

avalie todos os modelos antes que as atividades dos alunos no laboratório se iniciem. Quando 

um aluno avaliar um dos modelos, sua avaliação será comparada com a avaliação dada pelo 

professor. Esta avaliação dada pelo professor não vai ser mostrada ao aluno em nenhum 

momento. Porém, esta comparação que o sistema faz entre as duas avaliações (a do professor 

e a do aluno) será utilizada para dar uma nota para a avaliação do modelo feita pelo aluno.  

 

O professor deverá configurar também quantos trabalhos dos outros alunos (pares) 

cada aluno será solicitado a avaliar. Também deverá ser estabelecido se haverá ou não a auto-

avaliação. Uma outra diferença é que, nesta atividade, as instruções a respeito do trabalho a 

ser desenvolvido pelos alunos e os próprios trabalhos elaborados por eles não precisam ser 

submetidos, mas simplesmente digitados e enviados de dentro do próprio laboratório, de 

forma semelhante à utilizada pelas tarefas online, já explicadas anteriormente. De qualquer 

forma, os alunos possuem ainda a opção, se o professor assim desejar, de anexarem arquivos 

ao seu trabalho. Nesta atividade, também são definidas duas notas máximas, como ocorre 

com os exercícios. Porém, a primeira destas notas, que no exercício representava a nota 

máxima que seria dada à auto-avaliação do aluno, de acordo com a sua semelhança em 

relação à avaliação feita pelo professor, terá uma amplitude maior nesta atividade. Isso ocorre 

porque, no Laboratório de Avaliação, o aluno poderá avaliar não só o seu próprio trabalho, 

mas também os modelos colocados pelo professor e os trabalhos elaborados por seus pares. 

Em cada uma dessas avaliações, será comparada a avaliação realizada pelo aluno com a 

avaliação que mais se aproxima da média das avaliações realizadas por todos os participantes 

do laboratório.  
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A atividade Questionários é a que mais se assemelha aos exames e provas 

tradicionais. Através dela, é possível criar questões dos seguintes tipos: múltipla escolha, 

sendo permitido criar questões que admitam uma ou várias respostas corretas; 

verdadeiro/falso; resposta breve, na qual o aluno precisa responder com uma palavra ou uma 

frase; numérica, na qual poderá ser configurada, opcionalmente, uma faixa de tolerância para 

a resposta; calculada, que permite o uso de expressões matemáticas com valores 

diferenciados para cada aluno; associação, na qual o aluno precisa associar diversas perguntas 

às correspondentes respostas; aleatória de associação com respostas breves, na qual o sistema 

gera, para cada nova tentativa do aluno, um novo conjunto de perguntas do tipo associação a 

partir de outras questões previamente cadastradas, as quais são do tipo respostas breves; 

respostas de preenchimento (cloze), nas quais é possível incluir dentro do enunciado da 

própria questão diversas perguntas de diferentes tipos, tais como respostas breves, seleção de 

palavras em listas. Além de permitir a utilização de diversos tipos de questões, essa 

ferramenta permite que o professor configure diversas características, com bastante 

flexibilidade. A seguir, serão destacados apenas os principais recursos, especialmente aqueles 

que se mostram úteis na avaliação formativa. 

 

Durante a resolução das questões, dependendo da configuração do questionário, o 

aluno tanto poderá enviar a resposta de uma pergunta por vez, verificando logo como foi o 

seu desempenho em uma questão específica, como poderá responder todas as perguntas e só 

então enviar todo o questionário, para verificar como foi o seu desempenho global. Por esse 

motivo, podem ser definidos diferentes feedbacks a serem apresentados ao aluno para cada 

questão em particular e para todo o questionário. No nível geral do questionário, pode ser 

definido um único feedback ou diversos feedbacks. Quando forem definidos diversos, o que 

vai determinar qual deles será exibido será o desempenho geral do aluno no questionário. 

Assim, por exemplo, o professor pode definir que, caso o desempenho geral do aluno fique 

abaixo dos 20%, seja apresentado um determinado comentário, ao mesmo tempo em que 

define outros comentários para outras faixas de desempenho.  

 

No nível de cada questão em particular, além do feedback geral da questão, poderá ser 

exibido também um outro feedback, dependendo do tipo de questão e da resposta dada pelo 

aluno. A Figura 5.14 mostra um exemplo de questão em que foi configurado um feedback 

geral para a questão e um outro para ser exibido no caso do aluno responder a alternativa 
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errada. Dessa forma, é possível a realização de uma avaliação formativa em um tipo de 

questionário que, muitas vezes, é associado apenas à avaliação somativa. 

 

 

Figura 5.14: Visão de uma tela em que o aluno acabou de submeter sua resposta errada para 
uma questão. 

 

No canto superior esquerdo da Figura 5.14, logo abaixo do número correspondente à 

questão, está sendo exibido: “Notas (0/2)”. O número zero indica a pontuação atual obtida 

para a questão, enquanto o número dois indica o valor configurado pelo professor como 

sendo a nota máxima, ou seja, o valor da questão. A pontuação representa o aspecto 

quantitativo dessa questão. A avaliação formativa não impede que seja efetuada a 

quantificação do conhecimento, porém, demanda que sejam considerados, também, os 

aspectos qualitativos, como está ocorrendo nesse exemplo. A grande utilidade dos 

questionários, mais do que simplesmente dar notas, é permitir que os alunos avaliem seus 

próprios processos de aprendizagem. Para isso, os feedbacks revelam-se bastante úteis. 

 

Na medida em que os alunos respondem os questionários, o professor pode verificar 

em detalhes todas as tentativas efetuadas por cada um, além de disporem de alguns relatórios 

que fornecem valores estatísticos referentes às respostas dadas pelo conjunto de alunos. 

Porém, assim como diversos outros recursos, esses não serão abordados nesse trabalho, por 

estarem fora do escopo. 

 

Antes da análise das atividades de comunicação, que serão estudadas a seguir, é 

importante destacar que a imensa maioria das atividades do Moodle pode ser configurada 

para trabalhar ou não com grupos. Os grupos são muito utilizados para dividir uma turma em 

diversas equipes de alunos, por exemplo. A configuração padrão das atividades faz com que 

não haja divisão em grupos. Mas existem outras duas possibilidades de configuração. A 

primeira é chamada “grupos separados”. Quando essa configuração é aplicada a uma 
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atividade, os participantes de cada grupo vêem apenas os demais membros do seu próprio 

grupo e os documentos e informações relacionados apenas a estes membros. As mensagens e 

os participantes dos outros grupos não são visíveis. A outra opção de configuração é chamada 

“grupos visíveis”. Quando esta é utilizada, cada usuário pode participar apenas das atividades 

do seu grupo, mas pode ver as atividades e os participantes dos demais grupos.  

 

Entre as atividades de comunicação, as mais importantes são aquelas que permitem a 

troca de mensagens de texto, como o Chat, também conhecido como sala de Bate-Papo, para 

comunicação síncrona, e o Fórum, para comunicação assíncrona. Assim como ocorre com as 

demais atividades oferecidas pelo Moodle, também estas podem aparecer diversas vezes em 

um mesmo curso, sendo possível configurar diferentes salas de Chat e diversos fóruns de 

discussão. A seguir, serão analisados os tipos de avaliação possíveis nessas ferramentas de 

comunicação. 

 

O Moodle não oferece muitas informações úteis em relação ao Chat. Na verdade, o 

que se pode ver de mais sintético é apenas o número de mensagens digitadas por cada 

participante em cada sessão encerrada de uma sala de bate-papo. Em termos analíticos, 

podem ser vistas todas as mensagens trocadas nas diversas sessões encerradas. Se o professor 

quiser saber o total de mensagens colocadas por um participante, ele terá de olhar os totais de 

mensagens de cada participante em cada sessão e depois somar. Não existe nenhuma forma 

de olhar apenas as mensagens de um determinado aluno ou consultar todas as mensagens de 

um determinado período. Além disso, não é possível fazer avaliação das mensagens.  

 

Quanto ao Fórum, é possível se obterem algumas informações quantitativas. Através 

do relatório resumido de atividades, que é gerado a partir da seleção de um participante, 

obtém-se a quantidade de mensagens postadas pelo participante em um determinado fórum. 

A partir da mesma seleção efetuada anteriormente, pode-se partir para o relatório completo de 

atividades, através do qual é possível visualizar cada uma das mensagens postadas pelo 

participante. Caso se deseje avaliar essas mensagens, deve-se entrar no fórum 

correspondente. Para cada mensagem postada pelos alunos, o professor poderá efetuar a 

avaliação através de uma nota (avaliação numérica) ou um conceito (avaliação qualitativa), 

de acordo com o que foi configurado no respectivo fórum.  
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Se o professor tiver configurado uma nota máxima para o fórum, ele deverá avaliar 

cada mensagem através da seleção de um número inteiro entre zero e a nota máxima. Caso 

ele tenha configurado o fórum para utilizar uma escala de conceitos pré-definida ou 

personalizada, ele vai atribuir um conceito para cada mensagem. Depois que o professor tiver 

avaliado diversas mensagens postadas por um aluno em um determinado fórum, ele poderá 

obter a consolidação dessas avaliações através da ferramenta Notas. Caso a avaliação 

realizada tenha sido numérica, essa consolidação vai ser representada apenas pela média 

aritmética de todas as avaliações. Caso tenha sido utilizada a avaliação qualitativa, a 

consolidação incluirá não apenas o conceito médio, mas também o total de mensagens 

avaliadas e quantas dessas receberam cada um dos conceitos integrantes da escala utilizada.  

 

Importante perceber que o professor pode não ter efetuado a avaliação de todas as 

mensagens, podendo até mesmo ter avaliado apenas uma pequena parcela do total de 

mensagens postadas pelo aluno no fórum que está sendo objeto de avaliação. Neste caso, a 

fidedignidade da média estará bastante comprometida. Infelizmente, o Moodle não exibe o 

percentual de mensagens avaliadas. Esse problema fica ainda maior quando a avaliação é 

quantitativa, pois, nesse caso, nem sequer a quantidade de mensagens avaliadas é exibida, 

como já foi visto. 

 

A ferramenta Notas foi citada acima como um meio de o professor verificar a nota 

final de um aluno em uma atividade de fórum. Obviamente, isso foi apenas um exemplo de 

utilização, pois diversas outras atividades também recebem notas, que também são calculadas 

e exibidas nessa mesma ferramenta. Além disso, é possível definir pesos para as diversas 

atividades desempenhadas pelos alunos, para que essa ferramenta apresente uma nota final 

global para cada aluno, a partir da média ponderada entre as diversas atividades. Existem 

diversos outros recursos que afetam os cálculos das notas, os quais não serão abordados por 

não se enquadrarem nos objetivos desse estudo. 

 

Diversas atividades do Moodle permitem que o processo de construção do 

conhecimento ocorra de forma colaborativa, a exemplo dos fóruns de discussão, através dos 

quais é possível, com a devida regulação por parte dos professores, o desenvolvimento de 

discussões produtivas, que servem para distribuir, alinhar e até mesmo consolidar os 

conhecimentos dos participantes. Porém, sem negar a importância dessas ferramentas, o fato 
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é que muitas das informações discutidas e esclarecidas através desses mecanismos de 

interação poderão ser perdidas dentro de algum tempo, caso não sejam devidamente 

estruturadas e armazenadas. Por esse motivo, é interessante que também sejam estudadas as 

atividades do Moodle que dão suporte à produção do conhecimento de forma mais 

estruturada, o que será feito a seguir. 

 

Através da atividade Glossário, é possível a construção de bases de conhecimento 

estruturadas na forma de pequenos dicionários. Através dessa ferramenta, é possível 

desenvolver, colaborativamente, um vocabulário compartilhado entre todos os participantes 

do curso. Como é possível saber o autor de cada inserção, esta atividade é inerentemente 

significativa para qualquer professor interessado na avaliação formativa. Afinal, através dela, 

os alunos podem demonstrar, concretamente, evidências do seu conhecimento. Também 

podem ser criados links para as definições criadas no glossário, a partir de qualquer conteúdo 

do curso, de forma automática. Além disso, os itens do glossário podem ser comentados e até 

mesmo avaliados.  

 

Dependendo da configuração, os comentários e as avaliações poderão ficar restritos 

aos tutores (professores) ou serem abertos também aos alunos. Neste último caso, os alunos 

poderão comentar e avaliar quaisquer inserções feitas no glossário, independentemente de 

elas terem sido criadas por professores ou por alunos. As avaliações podem se restringir a um 

período de tempo, o que pode ser interessante para atividades de avaliação programadas, no 

sentido de se estabelecer previamente, por exemplo, uma determinada semana durante a qual 

serão avaliadas todas as definições colocadas. Pode ser uma forma de tornar mais atraente o 

processo e dar um prazo para que os alunos revisem suas definições. A avaliação pode ser 

configurada como numérica, através da definição de uma nota máxima, ou qualitativa, 

quando se utiliza uma escala de conceitos pré-definida ou personalizada.  

 

Os relatórios de atividades podem ser utilizados pelos professores para verificar as 

contribuições que os alunos fizeram ao glossário, de forma semelhante à que já foi explicada 

anteriormente, quando foi analisada a atividade fórum. De forma semelhante também, a 

ferramenta notas poderá ser utilizada para se verificar o desempenho global de um aluno em 

um determinado glossário.  
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Caso a configuração do glossário permita que todos avaliem as contribuições dos 

demais participantes, diversas informações sobre as avaliações poderão ser acessadas a partir 

do próprio glossário. Assim, cada aluno poderá verificar facilmente, junto a cada definição 

que acrescentou ao glossário, como sua contribuição foi avaliada pelos demais participantes 

do curso. Ele poderá visualizar a média de todas as avaliações recebidas, a quantidade de 

avaliações efetuadas e ainda, através de um link, a lista completa de todas elas. Quanto às 

definições colocadas por outros participantes, o aluno poderá verificar a avaliação que tenha 

dado, eventualmente, a cada uma delas, podendo também retirar ou modificar cada uma. 

Quanto aos comentários, dependendo da configuração, os alunos poderão visualizar todos 

eles, além de acrescentar novos comentários a qualquer definição constante no glossário. 

 

Entre as diversas atividades disponíveis no Moodle, uma das mais ricas, no sentido de 

realmente permitir a construção colaborativa do conhecimento, é a ferramenta chamada wiki. 

A palavra “wiki”, no idioma havaiano, significa rápido [Britannica 2008]. Muitas vezes, esse 

nome é associado a uma outra palavra: wikipedia. Esta é conhecida como uma enciclopédia 

construída mundialmente, de forma colaborativa, por diversos voluntários, localizados em 

diferentes pontos do planeta. Ela representa um exemplo que expressa muito bem o conceito 

que está por trás da palavra wiki: a construção colaborativa de uma série de documentos em 

hipertexto, os quais são facilmente editados, sem haver a necessidade de se conhecerem 

códigos de programação.  

 

Essa facilidade na edição e a falta de uma entidade central que regule a publicação de 

novas versões de documentos explica, em grande parte, a adoção de um nome que significa 

super-rápido. Esse mesmo nome é também utilizado para referenciar ferramentas que 

permitem a construção de wikis. É o caso da ferramenta wiki do Moodle, incluída na lista de 

atividades deste sistema. Assim, em termos práticos, a atividade wiki do Moodle permite que 

os professores e os alunos construam, de forma verdadeiramente colaborativa, uma base de 

conhecimento, a qual é estruturada através de uma série de páginas web interconectadas, 

facilmente criadas e modificadas. O Moodle permite que seja controlada a amplitude da 

colaboração. Por exemplo, um professor poderá configurar um wiki para toda a turma, para 

fomentar a troca de conhecimentos, ao mesmo tempo em que configura um outro wiki 

direcionado a grupos, para que cada um destes construa, separadamente, suas próprias 

evidências do conhecimento adquirido a respeito de um determinado tema.  
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Essa atividade não permite, ao contrário do glossário, por exemplo, que as 

contribuições sejam diretamente avaliadas. Isso não significa que ela não possa ser utilizada 

para a realização da avaliação formativa. Apesar de essa ferramenta não permitir que seja 

dada uma nota ou conceito ao que foi produzido, o professor pode colher subsídios preciosos 

a respeito da evolução da aprendizagem dos seus alunos, simplesmente observando o material 

produzido, ou seja, navegando no wiki. Em aulas presenciais, quando um professor passa um 

trabalho para os seus alunos, apenas depois da entrega será possível fazer qualquer tipo de 

avaliação dos resultados. Isso não ocorre quando o professor pede aos alunos que produzam 

um trabalho na forma de um wiki. A qualquer momento, poderá ser acompanhada a evolução 

da aprendizagem, obviamente não para dar uma nota, mas para constatar as dificuldades e os 

avanços, podendo o professor inclusive intervir, caso assim tenha sido combinado com os 

alunos. Além disso, caso seja necessário, é possível dar uma nota ou conceito a esse tipo de 

atividade, através de outras ferramentas do próprio Moodle, que permitem a inserção manual 

de atividades na relação de notas dos alunos.  

 

O Moodle permite que, tanto os alunos quanto os professores, façam buscas em todos 

os recursos e atividades. O único inconveniente é que a busca global ainda apresenta algumas 

falhas, por ser uma ferramenta que ainda está em experimentação. Além dessa busca global, 

que possui falha, é possível também fazer buscas internas nas seguintes atividades: fóruns, 

glossários e wikis. 

 

Um recurso interessante para que os professores verifiquem imediatamente o que os 

seus alunos acabaram de fazer dentro do curso e também o que eles fizeram há algum tempo 

atrás, dependendo da configuração, é a ferramenta chamada Logs (registros). Esta 

ferramenta, na verdade, é uma das opções incluídas nos relatórios referentes às atividades dos 

participantes do curso. Esses relatórios apresentam diversas informações sobre os 

participantes, sendo possível, através dos logs, verificar cada tela acessada pelos alunos, por 

exemplo. O inconveniente é que algumas informações não são capturadas. Por exemplo, 

quando é feita uma busca global ou uma busca no wiki, não ficam registrados nos logs os 

argumentos da busca.  
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 Pontos Fortes do sistema Moodle 

 

Um dos pontos fortes do Moodle está em permitir que as atividades dos alunos sejam 

avaliadas quantitativamente ou qualitativamente [REQ_AVAL_FORM_M01] . Quando a 

avaliação for quantitativa, o professor define a nota máxima [REQ_AVAL_FORM_M02] 

[REQ_AVAL_FORM_M03] . No caso de ser utilizada a avaliação qualitativa, o professor 

define qual escala será utilizada para avaliar a tarefa [REQ_AVAL_FORM_M04] 

[REQ_AVAL_FORM_M05] [REQ_AVAL_FORM_M08] . Podem ser utilizadas escalas 

pré-definidas pelo Moodle ou até mesmo escalas personalizadas, criadas pelo professor 

[REQ_AVAL_FORM_M06] [REQ_AVAL_FORM_M07] . Tanto na avaliação 

quantitativa, quanto na qualitativa, o professor tem a opção de fornecer um feedback para o 

aluno, o que serve para que o professor passe informações extras que não possam ser 

expressas apenas pela nota ou conceito atribuído [REQ_AVAL_FORM_M09] .  

 

O Moodle permite que o professor, ao criar uma tarefa, defina de que forma os alunos 

deverão executar e enviar para ele os seus trabalhos. Destacando apenas as mais usadas, pode 

ser utilizada a forma tradicional, efetuada através da submissão de arquivos e a forma 

chamada “texto online”, através da qual o aluno não submete arquivos, pois executa a tarefa 

utilizando um editor de textos do próprio sistema [REQ_AVAL_FORM_M17] . 

 

Caso o professor deseje utilizar o feedback de uma forma inteiramente dinâmica, 

criando um diálogo construtivista com o aluno, o Moodle oferece alguns recursos bastante 

interessantes, sendo que um deles já foi apresentado. Como já foi visto, o professor poderá 

definir que uma determinada tarefa será executada pelos alunos através da utilização de um 

editor de textos oferecido pelo próprio sistema [REQ_AVAL_FORM_M17] . Além disso, 

ele poderá definir que a tarefa poderá ser enviada mais de uma vez 

[REQ_AVAL_FORM_M19] . Finalmente, também poderá ser utilizado o recurso que 

permite que o feedback seja preenchido, automaticamente, com o conteúdo do trabalho 

enviado pelo aluno, para que, com base nele, o professor insira os seus comentários, nos 

pontos exatos onde verificar que o texto do aluno pode melhorar 

[REQ_AVAL_FORM_M18] . Com a utilização conjunta desses recursos, será possível criar 

uma avaliação iterativa, que terá um caráter verdadeiramente formativo, onde cada nova 

versão do trabalho enviado pelo aluno será reavaliada com novos comentários inseridos pelo 
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professor em diferentes partes do próprio texto do aluno, até ser atingido o prazo final de 

entrega do trabalho ou o professor ficar satisfeito. Para que o aluno identifique, dentro do 

texto que contém o feedback colocado pelo professor, quais partes foram retiradas do seu 

próprio trabalho e quais partes correspondem aos comentários inseridos pelo professor, este 

deverá utilizar os recursos de formatação oferecidos pelo editor de textos do Moodle, como, 

por exemplo, a utilização de cores distintas para diferentes trechos do texto 

[REQ_AVAL_FORM_M20] .  

 

Através da atividade Exercício, é possível utilizar outros recursos que também ajudam 

no processo contínuo de avaliação formativa. Quando esta atividade é passada ao aluno, este 

terá de fazer uma avaliação do seu próprio trabalho (auto-avaliação) antes de enviá-lo ao 

professor [REQ_AVAL_FORM_M21] . Isso serve, em primeiro lugar para que o aluno 

revise o seu trabalho antes de enviá-lo. Ao mesmo tempo, oferece ao aluno a oportunidade de 

saber como será efetuada, exatamente, a avaliação por parte do professor. Uma outra 

vantagem da auto-avaliação está na oportunidade oferecida ao professor de avaliar a 

metacognição do aluno, ou seja, o conhecimento que o aluno tem sobre o seu próprio 

conhecimento. Quando o aluno envia o seu trabalho para o professor, este poderá verificar a 

auto-avaliação realizada pelo aluno e fazer as modificações necessárias para criar sua própria 

avaliação [REQ_AVAL_FORM_M22] . O campo referente ao feedback pode ser utilizado 

tanto pelo aluno quanto pelo professor, para que cada um coloque comentários para serem 

lidos pelo outro [REQ_AVAL_FORM_M23].  Assim, ao fazer a sua própria avaliação, o 

professor poderá manter ou não os comentários colocados pelo aluno e acrescentar os seus 

próprios, de forma que equívocos possam ser dirimidos ou acertos possam ser confirmados 

para o aluno [REQ_AVAL_FORM_M24] . Dessa forma, o aluno poderá se corrigir, por 

exemplo, em relação a alguma habilidade que pensa que domina, mas que, na verdade, ainda 

apresenta alguns problemas. 

 

O Moodle permite que o professor, ao definir um trabalho para os alunos, através da 

atividade Exercício, selecione uma dentre as várias estratégias de avaliação permitidas pelo 

sistema.  Através da estratégia “Acumulativo”, é possível fazer a avaliação qualitativa 

multidimensional, sendo necessário que seja definida a nota máxima para o trabalho 

[REQ_AVAL_FORM_M25] . Assim, a avaliação poderá ser efetuada com base em diversos 

aspectos qualitativos [REQ_AVAL_FORM_M26] , sendo associados uma escala e um peso 
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para cada um [REQ_AVAL_FORM_M27] . No momento da avaliação, o avaliador indica 

qual nível de qualidade foi atingido pelo trabalho em cada um dos aspectos definidos 

[REQ_AVAL_FORM_M28].  Baseando-se no nível de qualidade atingido em cada aspecto, 

na nota máxima definida para o trabalho e nos pesos associados a cada aspecto, o sistema 

calcula a nota do trabalho [REQ_AVAL_FORM_M29] [REQ_AVAL_FORM_M30] .  

 

Um pontos fortes da atividade Laboratório de Avaliação é a possibilidade dos 

trabalhos dos alunos serem avaliados pelos pares [REQ_AVAL_FORM_M31] . Para que 

cada aluno não fique sobrecarregado de muitos trabalhos para avaliar, o Moodle permite que 

seja definido, para cada Laboratório de Avaliação, quantas avaliações dos pares cada aluno 

deverá realizar [REQ_AVAL_FORM_M32] . 

 

Em relação aos diversos recursos oferecidos pelos Questionários do Moodle, destaca-

se a possibilidade de o professor configurar diferentes feedbacks para questões que permitem 

diversas respostas, como as de múltipla escolha, as do tipo verdadeiro/falso, entre outras, de 

acordo com a resposta selecionada pelo aluno [REQ_AVAL_FORM_M33] . 

 

Quanto às atividades desempenhadas através da utilização de ferramentas de 

comunicação assíncrona, os Fóruns do Moodle permitem que cada mensagem postada seja 

avaliada quantitativamente ou qualitativamente [REQ_AVAL_FORM_M01] 

[REQ_AVAL_FORM_M10] . 

 

O Moodle apresenta alguns aspectos bastante positivos nas atividades que permitem a 

produção estruturada do conhecimento, de forma construtivista e colaborativa. A primeira 

delas é o Glossário. Através dele, podem ser construídos, colaborativamente, dicionários de 

termos utilizados pela disciplina que está sendo ministrada, perguntas frequentes ou mini-

enciclopédias [REQ_AVAL_FORM_M12] . Cada item acrescentado a um glossário por 

outros participantes do curso (professores ou alunos) poderá ser avaliado pelo professor 

quantitativamente ou qualitativamente e o professor poderá definir se os alunos também 

poderão realizar avaliações, as quais serão possíveis apenas em relação aos itens inseridos por 

outros alunos [REQ_AVAL_FORM_M01] [REQ_AVAL_FORM_M13] 

[REQ_AVAL_FORM_M14] . Neste caso, a atividade será realmente colaborativa. Os alunos 

poderão ver diversas informações a respeito das avaliações recebidas para cada item que 
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acrescentou e os professores poderão ver todas as informações do glossário 

[REQ_AVAL_FORM_M15] .  Os itens do glossário podem receber comentários dos 

professores, que terão sempre acesso a todos eles e irão definir se será permitido aos alunos 

acrescentar e visualizar os comentários. [REQ_AVAL_FORM_M16] . 

 

A ferramenta glossário é colaborativa, mas existe uma outra ferramenta que é mais 

ainda. Trata-se da ferramenta wiki, através da qual os professores e/ou os alunos podem 

construir diversos documentos interligados, os quais tratam sobre um tema determinado pelo 

professor [REQ_AVAL_FORM_M34] . O seu principal benefício é que o professor poderá 

utilizá-la para obter evidências do conhecimento dos alunos. Como diversas outras atividades 

colaborativas, também essa pode ser realizada, conjuntamente, por todos os alunos, ou, 

separadamente, por diferentes grupos de alunos, sempre havendo a possibilidade de se contar 

com a colaboração do professor [REQ_AVAL_FORM_M35] . Dessa forma, o professor 

poderá restringir ou não o escopo da colaboração, dependendo dos seus objetivos. Por 

exemplo, caso um professor deseje que grupos de alunos produzam evidências sobre o seu 

conhecimento, com a intenção específica de avaliar cada grupo, ele deverá limitar o escopo 

da atividade para que apenas os integrantes de cada grupo colaborem entre si na produção de 

diferentes wikis (um para cada grupo). Um exemplo contrário seria a situação em que o 

professor deseja simplesmente que os seus alunos produzam evidências do seu conhecimento, 

sem a intenção de avaliá-los individualmente ou em grupos. Nesse caso, o professor não 

deverá restringir o escopo da atividade, de forma que todos poderão colaborar na construção 

de um único wiki.  

 

Um outro ponto forte do Moodle está nas suas ferramentas de busca, que permitem 

buscar uma palavra ou uma frase (argumento) em quaisquer partes do curso, incluindo os 

materiais do curso (recursos) e as atividades, como, por exemplo, os fóruns de discussão, os 

glossários, os wikis, entre outras [REQ_AVAL_FORM_M36] .  

 

Também são interessantes os relatórios que permitem que os professores visualizem 

os registros das operações realizadas por seus alunos, pois assim é possível o 

acompanhamento dos percursos de aprendizagem seguidos [REQ_AVAL_FORM_M37] 

[REQ_AVAL_FORM_M38] . 
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 Pontos Fracos do sistema Moodle 

 

Um dos principais aspectos negativos do Moodle reside na falta de uniformidade entre 

as ferramentas que permitem que os professores passem trabalhos para os alunos, no que 

tange às avaliações possíveis em cada uma. Assim, utilizando-se as Tarefas, apenas uma 

dimensão pode ser utilizada na avaliação e o seu funcionamento é convenientemente simples. 

Para efetuar a avaliação multidimensional, baseada em vários aspectos qualitativos, é 

necessário utilizar os exercícios, que exigem que haja auto-avaliação dos alunos, ou os 

laboratórios de avaliação, que exigem uma série de passos que os tornam mais difíceis de 

utilizar do que as tarefas e os exercícios. O ideal seria que existisse um tipo de atividade que 

fosse mais flexível, de forma que fosse possível, por exemplo, passar um trabalho aos alunos 

nos mesmos moldes das Tarefas e avaliá-los em várias dimensões ou passar um trabalho que 

vai ser auto-avaliado pelo aluno e avaliado por seus pares. Uma das formas mais simples de 

aumentar a flexibilidade, mantendo a facilidade, seria acrescentar múltiplas dimensões e 

auto-avaliação à ferramenta Tarefas, de forma que apenas seria utilizado o complexo 

Laboratório de Avaliação quando fosse necessária a realização de avaliação entre pares de 

alunos.  

 

Um outro aspecto negativo está relacionado com as ferramentas de comunicação 

síncronas e assíncronas. O Chat não oferece ao professor muitas informações úteis a respeito 

das sessões de bate-papo encerradas e as poucas informações são apenas quantitativas. Além 

disso, as atividades desenvolvidas através do Chat não podem ser avaliadas diretamente, mas 

apenas utilizando outras ferramentas do Moodle. Quanto ao Fórum, ele não permite que os 

professores obtenham informações a respeito da proporção de mensagens que já foram 

avaliadas, para cada aluno, em relação ao total de mensagens respectivamente postadas 

[REQ_AVAL_FORM_M11] . 

 

Um outro ponto fraco da versão atual do Moodle é que a sua busca global ainda 

apresenta falhas, por se tratar de uma ferramenta que ainda está em experimentação. Um 

outro ponto negativo está ligado aos Logs (Registros) do curso. Estes não registram todas as 

informações associadas a cada operação realizada pelos alunos. Assim, não é possível, por 

exemplo, verificar o argumento de busca utilizado por um aluno em uma busca global. O 
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ideal seria que todas as informações associadas a cada operação realizada no sistema, 

incluindo as referentes às buscas, fossem registradas [REQ_AVAL_FORM_M37] . 

 

Também seria interessante que fosse possível efetuar buscas nos registros das 

operações realizadas pelos alunos [REQ_AVAL_FORM_M39] . Assim seria possível que o 

professor verificasse, por exemplo, as buscas efetuadas por seus alunos dentro do curso. 

Continuando o exemplo, sabendo o que um aluno procura dentro do curso e visualizando o 

que ele conseguiu encontrar, o professor pode se dirigir diretamente ao aluno, para lhe 

orientar em relação a fontes de informações, externas ao curso, onde ele poderá encontrar o 

que procura. 

 
 Requisitos Levantados 

 

[REQ_AVAL_FORM_M01]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada atividade será avaliada quantitativamente ou qualitativamente. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M02]  Caso o professor deseje utilizar avaliação quantitativa, deverá 

definir a nota máxima a ser atribuída ao objeto da avaliação. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M03]  Ao realizar uma avaliação quantitativa, o professor deverá 

atribuir uma nota entre zero e a nota máxima. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M04]  Caso o professor deseje utilizar avaliação qualitativa, deverá 

definir qual escala será utilizada para conceituar o objeto da avaliação. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M05]  As escalas são compostas de uma série de conceitos, onde 

cada conceito representa um diferente nível de qualidade. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M06]  O sistema deverá permitir que os professores utilizem escalas 

pré-definidas ou escalas personalizadas, criadas pelos professores. 

 
[REQ_AVAL_FORM_M07]  Ao criar uma escala personalizada, o professor deverá definir 

todos os conceitos que irão formá-la. 
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[REQ_AVAL_FORM_M08]  Ao realizar uma avaliação qualitativa, o professor deverá 

selecionar um dos conceitos pertencentes à escala utilizada. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M09]  O sistema deverá permitir que os professores, ao realizarem 

uma avaliação quantitativa ou qualitativa, forneçam um feedback para o aluno. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M10]  Nas atividades realizadas por meio de ferramentas de 

comunicação assíncrona (e.g. fóruns de discussão), o objeto da avaliação será cada uma das 

mensagens postadas na respectiva atividade, de forma que o resultado da avaliação para toda 

a atividade, no que diz respeito a um determinado aluno, será igual à média aritmética de 

todas as avaliações recebidas pelo aluno, relativas às mensagens postadas por ele na 

atividade. Nestas avaliações, não será possível o fornecimento de feedback. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M11]  O sistema deverá prover meios de o professor saber, para cada 

atividade realizada por meio de ferramentas de comunicação assíncrona (e.g. fóruns de 

discussão), qual o percentual de mensagens já avaliadas em relação ao total de mensagens 

postadas por cada aluno, independentemente de estar sendo utilizada avaliação quantitativa 

ou qualitativa. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M12]  O sistema deverá permitir que o professor e/ou os alunos 

construam glossários, através dos quais seja possível a montagem colaborativa de dicionários, 

perguntas frequentes ou mini-enciclopédias. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M13]  Nas atividades que permitem a construção de glossários, de 

forma colaborativa, pelos professores e pelos alunos, o objeto da avaliação será cada um dos 

itens inseridos no glossário, de forma que o resultado da avaliação para toda a atividade, no 

que diz respeito a um determinado aluno, será igual à média aritmética de todas as avaliações 

recebidas pelo aluno, relativas aos itens inseridos por ele na atividade. Nestas avaliações, não 

será possível o fornecimento de feedback. 
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[REQ_AVAL_FORM_M14]  O sistema deverá permitir que os professores avaliem cada um 

dos itens acrescentados por outros participantes do curso (professores ou alunos) a um 

glossário, devendo permitir, também, que os professores definam se os alunos também 

poderão fazer o mesmo, sendo que, no caso dos alunos, caso seja definido que eles também 

realizarão avaliações, estas serão possíveis apenas em relação aos itens acrescentados por 

outros alunos. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M15]  O sistema deverá permitir que cada aluno visualize, para cada 

item que tenha acrescentado ao glossário, a média das avaliações recebidas, a quantidade de 

avaliações recebidas e a lista de todas as avaliações recebidas. O professor deverá ter acesso a 

todas as informações referentes a cada item inserido no glossário. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M16]  O sistema deverá permitir que os professores acrescentem 

comentários a cada um dos itens inseridos em um glossário e visualizem todos eles, devendo 

permitir, também, que os professores definam se os alunos poderão fazer o mesmo. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M17]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada tarefa será executada pelos alunos através da utilização de um editor de textos 

oferecido pelo próprio sistema ou através da submissão de arquivos confeccionados 

externamente. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M18]  O sistema deverá permitir que, para as tarefas que serão 

executadas pelos alunos através da utilização de um editor de textos oferecido pelo próprio 

sistema, os professores definam se, durante a avaliação, o campo referente ao feedback para o 

aluno será apresentado previamente preenchido com o conteúdo do trabalho enviado ou será 

apresentado em branco. Estando ou não o campo referente ao feedback para o aluno 

previamente preenchido com o conteúdo do trabalho do aluno, o professor sempre poderá 

modificar o conteúdo desse campo, como, por exemplo, acrescentando novos comentários em 

diferentes partes do texto. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M19]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada tarefa poderá ser enviada pelo aluno, tendo já sido enviada anteriormente. 
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[REQ_AVAL_FORM_M20]  O editor de textos oferecido pelo sistema para ser utilizado 

pelos alunos na execução de tarefas que tenham sido devidamente configuradas nesse 

sentido, o qual também é utilizado pelos professores para apresentar o feedback para os 

alunos, deverá permitir que diferentes trechos do texto sejam destacados através de recursos 

gráficos, como, por exemplo, o uso de cores distintas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M21]  O sistema deverá permitir que o aluno avalie o seu próprio 

trabalho (auto-avaliação) antes de enviá-lo ao professor. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M22]  O sistema deverá permitir que o aluno, após ter avaliado o seu 

próprio trabalho, envie-o ao professor, para que este, visualizando a auto-avaliação realizada 

pelo aluno, faça as modificações necessárias para criar a sua própria avaliação. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M23]  O sistema deverá permitir que, tanto o aluno, ao avaliar o seu 

próprio trabalho, quanto o professor, ao avaliar o trabalho do aluno, forneçam um feedback 

para o outro. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M24]  Depois que o professor avaliar o trabalho do aluno, este 

poderá verificar como foi avaliado pelo professor, tendo também a oportunidade de ler o 

feedback passado por ele. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M25]  O sistema deverá permitir que o trabalho do aluno seja 

avaliado qualitativamente em múltiplas dimensões. Neste caso, o professor precisa definir 

uma nota máxima para o trabalho. A nota do trabalho (avaliação quantitativa) será calculada 

a partir das avaliações qualitativas realizadas em cada dimensão. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M26]  Cada dimensão representa um dos aspectos que serão 

considerados na avaliação da qualidade do trabalho. Cada aspecto pode ser caracterizado, por 

exemplo, por uma habilidade ou competência específica. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M27]  Para cada aspecto qualitativo definido, deverá ser associada 

uma escala e um peso. 
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[REQ_AVAL_FORM_M28]  No momento da avaliação, o avaliador seleciona, para cada 

um dos aspectos definidos, qual o ponto da escala correspondente que representa o nível de 

qualidade atingido, de forma que, na prática, o trabalho sofre diversas avaliações qualitativas, 

sendo uma para cada aspecto. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M29]  O sistema deverá calcular, levando em conta a nota máxima 

definida para o trabalho, um valor correspondente para cada aspecto avaliado, de acordo com 

o nível de qualidade atingido. Por exemplo, caso o nível de qualidade atingido em um 

determinado aspecto fique situado exatamente no meio da escala associada e a nota máxima 

do trabalho esteja definida em 10, então o valor atribuído ao aspecto será igual a 5. 

  

[REQ_AVAL_FORM_M30]  A nota para o trabalho será igual à media aritmética ponderada 

dos valores calculados para cada aspecto.  

 

[REQ_AVAL_FORM_M31]  O sistema deverá permitir que o trabalho de um aluno seja 

avaliado por seus pares. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M32]  O sistema deverá permitir que o professor defina quantos 

trabalhos dos pares cada aluno deverá avaliar. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M33]  O sistema deverá permitir que os professores configurem, para 

os questionários automáticos que permitem a seleção entre várias respostas (e.g. múltipla 

escolha, verdadeiro/falso, entre outros), diferentes feedbacks para os alunos, de acordo com 

as respostas selecionadas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M34]  O sistema deverá prover uma ferramenta, através da qual seja 

possível que o professor e/ou os alunos construam, colaborativamente, de forma rápida e 

fácil, uma série de documentos web interconectados, cuja finalidade deverá ser descrita pelo 

professor, para que todos os participantes da atividade saibam sobre quais assuntos deverão 

discorrer.   
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[REQ_AVAL_FORM_M35]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada atividade colaborativa será desenvolvida, conjuntamente, por todos os 

participantes do curso ou será desenvolvida, separadamente, por cada grupo de alunos, 

sempre havendo a possibilidade de se contar com a colaboração do professor. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M36]  O sistema deverá permitir que os participantes do curso 

(professores e alunos) realizem buscas globais em todos os materiais e atividades às quais 

tenham acesso. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M37]  O sistema deverá registrar todas as operações realizadas no 

curso por cada aluno, quando deverão ser armazenadas todas as informações associadas, 

como, por exemplo, no caso das buscas, os argumentos de pesquisa. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M38]  O sistema deverá permitir que os professores tenham acesso às 

informações referentes aos registros das operações efetuadas pelos alunos. 

 

[REQ_AVAL_FORM_M39] O sistema deverá permitir que os professores realizem buscas 

nos registros das operações efetuadas pelos alunos. 

 

5.1.4 Síntese dos Resultados da Análise dos Competidores 
 

 

Para sintetizar os resultados da análise de competidores, será estudado, a seguir, a 

partir da comparação dos pontos fortes e fracos identificados em cada sistema, como cada um 

deles se apresenta em relação a determinadas características. Deve-se notar que algumas 

características existem apenas em um dos sistemas (e.g. apenas o TelEduc permite que sejam 

definidos os critérios e os objetivos de uma avaliação). Quando isso ocorre, os requisitos são 

diretamente aproveitados. Quando ocorrem conflitos, ou seja, diferentes sistemas dão suporte 

à mesma característica, com diferentes níveis de suporte à avaliação formativa e com maior 

ou menor flexibilidade, são mantidos apenas os requisitos com maior suporte e/ou maior 

flexibilidade. O Quadro 5.1 apresenta apenas as características conflitantes, já que as demais 

serão simplesmente aproveitadas e poderão ser visualizadas na próxima subseção, que 

contém a listagem de todos os requisitos levantados nesta análise de competidores. Sempre 

que houver o aproveitamento ou descarte de requisitos, isso será informado.  
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Quadro 5.1: Características conflitantes entre os sistemas competidores. 
Característica TelEduc AulaNet Moodle 

Avaliação 

Quantitativa e/ou 

Qualitativa 

Permite apenas 

avaliações puramente 

quantitativas. 

As avaliações são 

efetuadas 

qualitativamente, 

através de conceitos. 

Porém, para cada 

conceito existe uma 

nota correspondente, 

de forma que não 

existem, de fato, as 

opções de avaliar 

quantitativamente ou 

qualitativamente. 

É o mais flexível, 

pois permite que as 

avaliações sejam 

realizadas 

quantitativamente ou 

qualitativamente. 

Requisito(s) 

aproveitado(s): M01, 

M02, M03, M04, 

M05, M08. 

Avaliação com 

fornecimento de 

feedback para o 

aluno 

Requisito(s) 

descartado(s): T08 

(por ser menos 

flexível que M09) 

Não foi levantado 

requisito a esse 

respeito, apesar de 

algumas atividades, 

como as tarefas, 

darem suporte ao 

fornecimento de 

feedback. 

Requisito(s) 

aproveitado(s): M09. 

Utilização de escalas 

personalizadas 

Não permite a 

utilização de escalas. 

Permite que sejam 

definidas apenas 

duas escalas, sendo 

uma para 

comunicação 

assíncrona e outra 

para comunicação 

síncrona. 

Requisito(s) 

descartado(s): A09. 

É o mais flexível. 

Não há limite na 

quantidade de 

escalas que podem 

ser criadas e cada 

atividade pode ser 

associada a uma 

diferente escala. 

Requisito(s) 

aproveitado(s): M06 

e M07. 
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Característica TelEduc AulaNet Moodle 

Avaliação das 

mensagens postadas 

em ferramentas de 

comunicação 

assíncrona 

Não foi levantado 

requisito a esse 

respeito. 

Apenas avaliações 

qualitativas através 

de uma única escala. 

Requisito(s) 

descartado(s): A03, 

A04 e A05 (este foi 

descartado por estar 

sendo atendido pelo 

requisito M09). 

Requisito(s) 

aproveitado(s): A06 

(com modificações). 

É o mais flexível na 

utilização de escalas 

em quaisquer 

atividades. 

Requisito(s) 

aproveitado(s): M10 

(com modificações). 

 

Avaliação da 

participação em salas 

de bate-papo (Chat) 

Apenas avaliação 

quantitativa de 

quaisquer atividades. 

Apenas avaliações 

qualitativas através 

de uma única escala. 

Requisito(s) 

descartado(s): A07 e 

A08 (ambos foram 

descartados por 

estarem sendo 

atendidos, 

genericamente, pelo 

requisito M01). 

A avaliação dessa 

atividade, apesar de 

não ser criada 

automaticamente, 

poderá ser 

quantitativa ou 

qualitativa. 

Requisito(s) 

aproveitado(s): M01 

(por ser genérico, ele 

também abrange essa 

atividade). 

 

O Quadro 5.2 exibe, para cada requisito integrante da listagem que será apresentada 

na próxima subseção: o sistema competidor de onde ele foi extraído, quando é indicado se 

veio como ponto forte ou fraco; a identificação do requisito do sistema competidor; a 

indicação se houve ou não qualquer modificação no texto do requisito extraído. 
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Quadro 5.2: Consolidação dos requisitos levantados na análise dos competidores. 
Requisitos TelEduc AulaNet Moodle Requisitos 

do sistema 

competidor 

Texto foi 

modificado 

(Sim/Não) ? 

 Ponto 

Forte 

Ponto 

Fraco 

Ponto 

Forte 

Ponto 

Fraco 

Ponto 

Forte 

Ponto 

Fraco 

  

C01 a C09     X  M01 a M09 Não 

C10 a C12 X      T05 a T07 Não 

C13     X  M10 Sim 

C14   X    A06 Sim 

C15      X M11 Não 

C16 e C17   X    A01 e A02 Não 

C18 a C34     X  M17 a M33 Não 

C35 a C39     X  M12 a M16 Não 

C40 a C43 X      T09 a T12 Não 

C44 a C46   X    A10 a A12 Não 

C47    X   A13 Não 

C48    X   A14 Não 

C49 e C50   X    A15 e A16 Não 

C51    X   A17 Não 

C52 a C55 X      T01 a T04 Não 

C56 a C58     X  M34 a M36 Não 

C59      X M37 Não 

C60     X  M38 Não 

C61      X M39 Não 
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5.1.5 Requisitos Levantados na Análise de Competidores 
 
 

[REQ_AVAL_FORM_C01]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada atividade será avaliada quantitativamente ou qualitativamente. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C02]  Caso o professor deseje utilizar avaliação quantitativa, deverá 

definir a nota máxima a ser atribuída ao objeto da avaliação. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C03]  Ao realizar uma avaliação quantitativa, o professor deverá 

atribuir uma nota entre zero e a nota máxima. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C04]  Caso o professor deseje utilizar avaliação qualitativa, deverá 

definir qual escala será utilizada para conceituar o objeto da avaliação. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C05]  As escalas são compostas de uma série de conceitos, onde cada 

conceito representa um diferente nível de qualidade. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C06]  O sistema deverá permitir que os professores utilizem escalas 

pré-definidas ou escalas personalizadas, criadas pelos professores. 

 
[REQ_AVAL_FORM_C07]  Ao criar uma escala personalizada, o professor deverá definir 

todos os conceitos que irão formá-la. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C08]  Ao realizar uma avaliação qualitativa, o professor deverá 

selecionar um dos conceitos pertencentes à escala utilizada. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C09]  O sistema deverá permitir que os professores, ao realizarem 

uma avaliação quantitativa ou qualitativa, forneçam um feedback para o aluno. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C10]  O sistema deverá permitir que o professor defina quais 

objetivos e critérios serão utilizados para avaliar uma determinada atividade. 
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[REQ_AVAL_FORM_C11]  O sistema deverá permitir que os objetivos e os critérios que 

serão utilizados para avaliar uma determinada atividade sejam visualizados pelo avaliador no 

momento da avaliação e pelo aluno no momento da execução ou submissão da atividade 

correspondente.  

 

[REQ_AVAL_FORM_C12]  O sistema deverá oferecer ao avaliador as seguintes opções de 

compartilhamento dos resultados da avaliação: apenas com o avaliado e os professores, 

apenas com os professores ou com todos os participantes do curso (professores e alunos).  

 

[REQ_AVAL_FORM_C13]  Nas atividades realizadas por meio de ferramentas de 

comunicação assíncrona (e.g. fóruns de discussão), o objeto da avaliação será cada uma das 

mensagens postadas na respectiva atividade, de forma que o resultado da avaliação para toda 

a atividade, no que diz respeito a um determinado aluno, será igual à média aritmética de 

todas as avaliações recebidas pelo aluno, relativas às mensagens postadas por ele na 

atividade.  

  

[REQ_AVAL_FORM_C14]  Ao ser fornecido um feedback na avaliação de uma mensagem 

postada nas ferramentas de comunicação assíncrona, o sistema deverá apresentar ao avaliador 

a opção de compartilhar o feedback apenas com o avaliado e os professores, apenas com os 

professores ou com todos os participantes do curso (professores e alunos). 

 

[REQ_AVAL_FORM_C15]  O sistema deverá prover meios de o professor saber, para cada 

atividade realizada por meio de ferramentas de comunicação assíncrona (e.g. fóruns de 

discussão), qual o percentual de mensagens já avaliadas em relação ao total de mensagens 

postadas por cada aluno, independentemente de estar sendo utilizada avaliação quantitativa 

ou qualitativa. 
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[REQ_AVAL_FORM_C16]  O sistema deverá permitir que as mensagens postadas nas 

ferramentas de comunicação assíncrona (e.g. fóruns de discussão) sejam organizadas, 

simultaneamente, de duas diferentes formas. A primeira é a tradicional forma de permitir a 

criação de diferentes tópicos de discussão, onde cada tópico serve para discutir um tema 

distinto, além de permitir a endentação das mensagens através de sub-tópicos. A segunda 

forma é baseada na criação de categorias, através das quais são identificados os tipos de 

mensagens postadas. Dentro de um mesmo tópico ou sub-tópico, cada mensagem pode 

pertencer a uma diferente categoria. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C17]  O sistema deverá prover relatórios, através dos quais seja 

possível a quantificação por categoria das mensagens postadas por cada participante do curso 

(professor ou aluno) nas ferramentas de comunicação assíncrona.  

 

[REQ_AVAL_FORM_C18]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada tarefa será executada pelos alunos através da utilização de um editor de textos 

oferecido pelo próprio sistema ou através da submissão de arquivos confeccionados 

externamente. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C19]  O sistema deverá permitir que, para as tarefas que serão 

executadas pelos alunos através da utilização de um editor de textos oferecido pelo próprio 

sistema, os professores definam se, durante a avaliação, o campo referente ao feedback para o 

aluno será apresentado previamente preenchido com o conteúdo do trabalho enviado ou será 

apresentado em branco. Estando ou não o campo referente ao feedback para o aluno 

previamente preenchido com o conteúdo do trabalho do aluno, o professor sempre poderá 

modificar o conteúdo desse campo, como, por exemplo, acrescentando novos comentários em 

diferentes partes do texto. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C20]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada tarefa poderá ser enviada pelo aluno, tendo já sido enviada anteriormente. 
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[REQ_AVAL_FORM_C21]  O editor de textos oferecido pelo sistema para ser utilizado 

pelos alunos na execução de tarefas que tenham sido devidamente configuradas nesse 

sentido, o qual também é utilizado pelos professores para apresentar o feedback para os 

alunos, deverá permitir que diferentes trechos do texto sejam destacados através de recursos 

gráficos, como, por exemplo, o uso de cores distintas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C22]  O sistema deverá permitir que o aluno avalie o seu próprio 

trabalho (auto-avaliação) antes de enviá-lo ao professor. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C23]  O sistema deverá permitir que o aluno, após ter avaliado o seu 

próprio trabalho, envie-o ao professor, para que este, visualizando a auto-avaliação realizada 

pelo aluno, faça as modificações necessárias para criar a sua própria avaliação. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C24]  O sistema deverá permitir que, tanto o aluno, ao avaliar o seu 

próprio trabalho, quanto o professor, ao avaliar o trabalho do aluno, forneçam um feedback 

para o outro. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C25]  Depois que o professor avaliar o trabalho do aluno, este poderá 

verificar como foi avaliado pelo professor, tendo também a oportunidade de ler o feedback 

passado por ele. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C26]  O sistema deverá permitir que o trabalho do aluno seja 

avaliado qualitativamente em múltiplas dimensões. Neste caso, o professor precisa definir 

uma nota máxima para o trabalho. A nota do trabalho (avaliação quantitativa) será calculada 

a partir das avaliações qualitativas realizadas em cada dimensão. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C27]  Cada dimensão representa um dos aspectos que serão 

considerados na avaliação da qualidade do trabalho. Cada aspecto pode ser caracterizado, por 

exemplo, por uma habilidade ou competência específica. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C28]  Para cada aspecto qualitativo definido, deverá ser associada 

uma escala e um peso. 
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[REQ_AVAL_FORM_C29]  No momento da avaliação, o avaliador seleciona, para cada um 

dos aspectos definidos, qual o ponto da escala correspondente que representa o nível de 

qualidade atingido, de forma que, na prática, o trabalho sofre diversas avaliações qualitativas, 

sendo uma para cada aspecto. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C30]  O sistema deverá calcular, levando em conta a nota máxima 

definida para o trabalho, um valor correspondente para cada aspecto avaliado, de acordo com 

o nível de qualidade atingido. Por exemplo, caso o nível de qualidade atingido em um 

determinado aspecto fique situado exatamente no meio da escala associada e a nota máxima 

do trabalho esteja definida em 10, então o valor atribuído ao aspecto será igual a 5. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C31]  A nota para o trabalho será igual à media aritmética ponderada 

dos valores calculados para cada aspecto.  

 

[REQ_AVAL_FORM_C32]  O sistema deverá permitir que o trabalho de um aluno seja 

avaliado por seus pares. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C33]  O sistema deverá permitir que o professor defina quantos 

trabalhos dos pares cada aluno deverá avaliar. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C34]  O sistema deverá permitir que os professores configurem, para 

os questionários automáticos que permitem a seleção entre várias respostas (e.g. múltipla 

escolha, verdadeiro/falso, entre outros), diferentes feedbacks para os alunos, de acordo com 

as respostas selecionadas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C35]  O sistema deverá permitir que o professor e/ou os alunos 

construam glossários, através dos quais seja possível a montagem colaborativa de dicionários, 

perguntas frequentes ou mini-enciclopédias. 
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[REQ_AVAL_FORM_C36]  Nas atividades que permitem a construção de glossários, de 

forma colaborativa, pelos professores e pelos alunos, o objeto da avaliação será cada um dos 

itens inseridos no glossário, de forma que o resultado da avaliação para toda a atividade, no 

que diz respeito a um determinado aluno, será igual à média aritmética de todas as avaliações 

recebidas pelo aluno, relativas aos itens inseridos por ele na atividade. Nestas avaliações, não 

será possível o fornecimento de feedback. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C37]  O sistema deverá permitir que os professores avaliem cada um 

dos itens acrescentados por outros participantes do curso (professores ou alunos) a um 

glossário, devendo permitir, também, que os professores definam se os alunos também 

poderão fazer o mesmo, sendo que, no caso dos alunos, caso seja definido que eles também 

realizarão avaliações, estas serão possíveis apenas em relação aos itens acrescentados por 

outros alunos. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C38]  O sistema deverá permitir que cada aluno visualize, para cada 

item que tenha acrescentado ao glossário, a média das avaliações recebidas, a quantidade de 

avaliações recebidas e a lista de todas as avaliações recebidas. O professor deverá ter acesso a 

todas as informações referentes a cada item inserido no glossário. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C39]  O sistema deverá permitir que os professores acrescentem 

comentários a cada um dos itens inseridos em um glossário e visualizem todos eles, devendo 

permitir, também, que os professores definam se os alunos poderão fazer o mesmo. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C40]  O sistema deverá oferecer alguma ferramenta, acessível por 

professores e alunos, através da qual seja possível que cada participante apresente seus dados 

pessoais, profissionais ou acadêmicos aos demais participantes do curso (professores e 

alunos), de forma que seja facilitada a identificação de interesses comuns. 

 
[REQ_AVAL_FORM_C41]  O sistema deverá oferecer alguma ferramenta, acessível por 

professores e alunos, através da qual seja possível que cada participante faça anotações, 

sempre que desejar, a respeito das suas próprias experiências de ensino ou aprendizagem. 
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[REQ_AVAL_FORM_C42]  A ferramenta utilizada para efetuar anotações deverá permitir 

que o aluno ou professor, ao acrescentar uma nova anotação, utilize uma das seguintes opções 

de compartilhamento: apenas com os professores, com todos os participantes do curso ou 

com nenhum participante. 

 
[REQ_AVAL_FORM_C43]  A ferramenta utilizada para efetuar anotações deverá permitir 

que as anotações, sempre que forem compartilhadas, sejam comentadas pelos demais 

participantes do curso (professores e alunos). 

 

[REQ_AVAL_FORM_C44]  O sistema deverá prover relatórios, através dos quais seja 

possível a visualização da quantidade e da qualidade da participação dos alunos nas diversas 

atividades realizadas.  

 

[REQ_AVAL_FORM_C45]  Quando a qualidade da participação de um aluno é avaliada 

diversas vezes para uma mesma atividade, a qualidade final para toda a atividade será igual à 

média aritmética das diversas avaliações realizadas.  

 

[REQ_AVAL_FORM_C46]  Os relatórios referentes à participação dos alunos nas diversas 

atividades realizadas deverão ser acessíveis pelos professores, sem restrição.  

  

[REQ_AVAL_FORM_C47]  O acesso dos alunos aos relatórios referentes às suas 

participações nas diversas atividades realizadas deverá ser controlado pelos seus respectivos 

professores, que determinarão a quais relatórios os alunos terão acesso e se cada aluno terá ou 

não acesso aos dados referentes a outros alunos.  

 

[REQ_AVAL_FORM_C48]  Os relatórios referentes à participação dos alunos nas diversas 

atividades realizadas deverão ser configuráveis, no sentido de destacar, através de algum 

recurso visual, os piores e/ou os melhores desempenhos.  

  

[REQ_AVAL_FORM_C49]  O sistema deverá permitir que o professor defina pesos para 

cada tipo de atividade colaborativa (e.g. fóruns de discussão, salas de bate-papo), a partir dos 

quais serão calculados os conceitos médios de cada aluno, que são as médias aritméticas 

ponderadas dos conceitos recebidos por eles nessas atividades. 
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[REQ_AVAL_FORM_C50]  O sistema deverá prover relatórios, através dos quais seja 

possível a visualização dos conceitos médios de cada aluno nas atividades colaborativas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C51]  O sistema deverá prover informações textuais e/ou gráficas, 

através das quais seja possível visualizar a evolução dos alunos em relação à qualidade das 

suas participações nas diversas atividades realizadas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C52]  O sistema deverá prover informações textuais e/ou gráficas, 

através das quais seja possível a identificação e a quantificação das interações realizadas entre 

os participantes do curso. 

 
[REQ_AVAL_FORM_C53]  O sistema deverá permitir que a identificação e a quantificação 

das interações seja efetuada por ferramenta de comunicação utilizada, por participante e por 

período de tempo. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C54]  O sistema deverá prover meios de se quantificar os acessos de 

cada aluno a cada uma das ferramentas disponibilizadas no curso e ao próprio curso. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C55]  O sistema deverá permitir que as informações referentes aos 

acessos dos alunos sejam filtradas por período de tempo. 

  

[REQ_AVAL_FORM_C56]  O sistema deverá prover uma ferramenta, através da qual seja 

possível que o professor e/ou os alunos construam, colaborativamente, de forma rápida e 

fácil, uma série de documentos web interconectados, cuja finalidade deverá ser descrita pelo 

professor, para que todos os participantes da atividade saibam sobre quais assuntos deverão 

discorrer.   

 

[REQ_AVAL_FORM_C57]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada atividade colaborativa será desenvolvida, conjuntamente, por todos os 

participantes do curso ou será desenvolvida, separadamente, por cada grupo de alunos, 

sempre havendo a possibilidade de se contar com a colaboração do professor. 
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[REQ_AVAL_FORM_C58]  O sistema deverá permitir que os participantes do curso 

(professores e alunos) realizem buscas globais em todos os materiais e atividades às quais 

tenham acesso. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C59]  O sistema deverá registrar todas as operações realizadas no 

curso por cada aluno, quando deverão ser armazenadas todas as informações associadas, 

como, por exemplo, no caso das buscas, os argumentos de pesquisa. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C60]  O sistema deverá permitir que os professores tenham acesso às 

informações referentes aos registros das operações efetuadas pelos alunos. 

 

[REQ_AVAL_FORM_C61] O sistema deverá permitir que os professores realizem buscas 

nos registros das operações efetuadas pelos alunos. 

 

5.2 Necessidades Levantadas na Literatura que não têm Suporte nos 

Sistemas Competidores 

 

 

Nesta seção, são analisadas as necessidades levantadas pela literatura que não têm 

suporte nos sistemas competidores. Porém, antes desta análise, é importante ressaltar que, 

entre os requisitos levantados na seção anterior, alguns são contemplados apenas 

parcialmente e outros não são contemplados de forma alguma pelos sistemas. Em parte, isso 

se deve ao fato de terem sido estudados os pontos fortes e fracos, de forma que uma parte do 

que foi levantado relacionou-se a aspectos que não foram previstos nos sistemas, mas 

puderam ser identificados como lacunas em necessidades atualmente atendidas.  

 

Além disso, no processo de captura de requisitos utilizado, análise de competidores, 

algumas características foram extraídas de diferentes capacidades existentes em um mesmo 

sistema ou em diferentes sistemas, de forma que resultaram em requisitos que atendem a 

necessidades mais amplas do que aquelas que têm suporte atualmente. Como exemplo de 

características extraídas de um mesmo sistema, o Moodle oferece diversas ferramentas que 

permitem que os professores passem tarefas para os seus alunos. Porém, nenhuma delas dá 
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suporte a todos os requisitos referentes às tarefas que foram levantados a partir desse sistema, 

pois cada uma atende apenas a um subconjunto desses requisitos.  

 

Em relação a recursos extraídos de diferentes sistemas, um exemplo é a capacidade, com 

suporte apenas no TelEduc, de permitir a definição dos objetivos e critérios que serão 

utilizados em uma determinada avaliação. Essa capacidade se somou a diversas outras 

existentes apenas nos outros sistemas. O resultado é que os requisitos finais da análise de 

competidores, observados em conjunto, não são atendidos por nenhum dos sistemas 

competidores. Na Subseção 5.2.1, serão estudadas, com base na literatura, as necessidades da 

avaliação formativa que não estão sendo atendidas por nenhum dos sistemas competidores, 

com o objetivo de levantar novos requisitos. Na Subseção 5.2.2, é apresentada a listagem dos 

requisitos levantados na literatura.  

 

5.2.1 Necessidades colocadas na literatura 
 
 

[Masetto 2001], ao defender a avaliação formativa, considera que esta deve ser 

considerada como parte integrante do processo de aprendizagem, devendo funcionar como 

um elemento motivador e incentivador da aprendizagem. Para ele, a avaliação deve funcionar 

como um mecanismo de retroalimentação que traga ao aluno informações necessárias para a 

sua aprendizagem. Através dela, busca-se orientar o aluno no sentido de identificar as suas 

fragilidades, em relação aos objetivos propostos. Essa visão é compatível com a de [Hadji 

2001], que defende a “aprendizagem assistida por avaliação”. Para que esta ocorra, segundo 

ele, deve-se “avaliar os alunos para fazer com que evoluam melhor (rumo ao êxito)”. Para 

ele, a avaliação formativa deverá promover a regulação das aprendizagens, mostrando-se 

“capaz de orientar o aluno para que ele próprio possa situar suas dificuldades, analisá-las e 

descobrir, ou pelo menos, operacionalizar os procedimentos que lhe permitam progredir”. 

Numa linha de raciocínio semelhante com a de Masetto, [Silva 2004] defende que a avaliação 

educacional é constituinte e integradora da ação educativa. Para ele, “a razão de ser da 

avaliação está em acompanhar interativa e regulativamente se objetivos pedagógicos estão 

sendo atingidos”. Citando [Sacristán 1999], Silva complementa: “a avaliação serve para 

pensar e planejar a prática didática”. 

 

Existem elos comuns a todos os pensamentos colocados acima. Em primeiro lugar, eles 

ressaltam a importância do acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Ao mesmo tempo, 
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abordam a necessidade do planejamento, fundamento sobre o qual se baseia o 

acompanhamento. Através do planejamento, são definidos os objetivos pedagógicos a serem 

atingidos pelos alunos ao longo do curso. Segundo [Hadji 2001], é a partir do programa do 

curso que se chega aos objetivos. Esses, por sua vez, segundo ele, são utilizados pelo 

professor para definir as habilidades e competências que serão utilizadas como critérios para 

avaliar se os objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos [REQ_AVAL_FORM_L01] 

[REQ_AVAL_FORM_L02] [REQ_AVAL_FORM_L03] [REQ_AVAL_F ORM_L04] . 

Segundo [Hadji 2001], o grande mérito de se definirem os objetivos é que eles servem para 

estabelecer a que o professor se propõe, em relação ao auxílio que deverá prover aos alunos. 

 

Ainda segundo [Hadji 2001], “a avaliação torna-se formativa na medida em que se 

inscreve em um projeto educativo específico, o de favorecer o desenvolvimento daquele que 

aprende, deixando de lado qualquer outra preocupação”. [Perrenoud 1991], citado por [Hadji 

2001], afirma que “é formativa toda avaliação que auxilia o aluno a aprender e a se 

desenvolver, ou seja, que colabora para a regulação das aprendizagens e do desenvolvimento 

no sentido de um projeto educativo”. Ele prefere falar em “observação formativa”. Para ele, 

“observar é construir uma representação realista das aprendizagens, de suas condições, de 

suas modalidades, de seus mecanismos, de seus resultados”. Isso significa que o professor 

deverá observar como está a aprendizagem do aluno em cada atividade desempenhada ao 

longo do curso. Coerente com essa visão de avaliação como parte integrante da 

aprendizagem, [Hadji 2001], ao discorrer sobre os instrumentos de avaliação, defende que a 

sua construção deverá estar atrelada aos objetivos do curso. Dessa forma, os objetivos e os 

critérios utilizados para avaliar uma determinada atividade deverão estar atrelados aos 

objetivos e critérios do curso [REQ_AVAL_FORM_L05] [REQ_AVAL_FORM_L06] 

[REQ_AVAL_FORM_L07] [REQ_AVAL_FORM_L08] [REQ_AVAL_F ORM_L09] . 

Esse atrelamento permite também a identificação dos objetivos e critérios que não estão 

sendo observados (avaliados) em nenhum instrumento de avaliação (atividade) 

[REQ_AVAL_FORM_L10] .  

 

Para que seja possível a verificação da evolução das aprendizagens dos alunos, é 

importante que o professor tenha o cuidado de construir diversos instrumentos de avaliação, 

traduzidos, nos sistemas computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem, na forma de 

diversas atividades. Como diz [Silva 2003], “a diversidade dos instrumentos avaliativos tem 
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uma função estratégica na coleta de um maior número e variedade de informações sobre o 

trabalho docente e os percursos de aprendizagens”. Dessa forma, será possível visualizar a 

evolução dos alunos em relação aos objetivos, habilidades e competências definidos para o 

curso [REQ_AVAL_FORM_L11] , de forma que seja possível identificar as fragilidades e 

os avanços nos percursos de aprendizagem. 

 

5.2.2 Requisitos Levantados na Literatura 
 

 

[REQ_AVAL_FORM_L01]  O sistema deverá prover ferramentas através das quais seja 

possível que o professor realize o planejamento das atividades que serão desenvolvidas no 

processo de ensino-aprendizagem.  

  

[REQ_AVAL_FORM_L02]  As ferramentas de planejamento deverão permitir que o 

professor defina o programa do curso.  

 

[REQ_AVAL_FORM_L03]  O sistema deverá permitir que, com base no programa definido 

para o curso, o professor defina os objetivos de aprendizagem a serem atingidos pelos alunos.  

 

[REQ_AVAL_FORM_L04] Para cada objetivo de aprendizagem, o sistema deverá permitir 

que o professor defina os critérios de avaliação correspondentes. Esses serão representados 

por habilidades e competências que deverão ser atingidas pelos alunos. 

 

[REQ_AVAL_FORM_L05]  Os objetivos que serão utilizados para avaliar uma determinada 

atividade deverão ser selecionados, pelo professor, a partir daqueles que foram definidos para 

o curso. 

 

[REQ_AVAL_FORM_L06]  Os critérios que serão utilizados para avaliar uma determinada 

atividade deverão ser selecionados, pelo professor, a partir daqueles que foram definidos para 

cada objetivo do curso que estiver associado à atividade. 

  

[REQ_AVAL_FORM_L07]  O sistema deverá permitir que uma determinada atividade seja 

avaliada qualitativamente em múltiplas dimensões.  
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[REQ_AVAL_FORM_L08]  Cada dimensão deverá corresponder a um dos critérios que 

foram definidos para avaliar a atividade. 

 

[REQ_AVAL_FORM_L09]  No momento da avaliação, o avaliador seleciona, para cada um 

dos critérios definidos para a atividade, qual o ponto da escala correspondente que representa 

o nível de qualidade atingido. 

 

[REQ_AVAL_FORM_L10]  O sistema deverá prover informações textuais e/ou gráficas ao 

professor, através das quais sejam indicados os objetivos e critérios do curso que não estão 

sendo abordados por nenhuma atividade.  

  

[REQ_AVAL_FORM_L11]  O sistema deverá prover informações textuais e/ou gráficas, 

através das quais seja possível visualizar a evolução dos alunos em relação aos objetivos, 

habilidades e competências definidos para o curso. 

 

5.3 Consolidação dos Requisitos 

 

Nesta seção, serão verificados os conflitos existentes entre os requisitos levantados na 

análise de competidores e na literatura. O Quadro 5.3 apresenta os conflitos, demonstrando 

quais requisitos foram descartados e quais foram mantidos, em relação à única característica 

conflitante apresentada nos dois levantamentos.  

 

Quadro 5.3: Característica conflitante entre os requisitos levantados na análise de 
competidores e na literatura. 

Característica Requisitos da Análise de 

Competidores 

Requisitos da Literatura 

Avaliação 

multidimensional 

Requisito(s) descartado(s): C26 

a C31 (eles permitem avaliação 

multidimensional apenas de 

trabalhos passados aos alunos e 

não de quaisquer atividades 

desempenhadas por eles). 

Requisito(s) aproveitado(s): L07 

a L09 (eles permitem avaliação 

multidimensional para quaisquer 

atividades desempenhadas pelos 

alunos e cada dimensão está 

associada a um dos critérios 

definidos para a atividade). 
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O Quadro 5.4 exibe, para cada requisito consolidado: a indicação que informa se ele 

foi extraído da análise de competidores ou da literatura; a identificação do requisito 

levantado. 

 

Quadro 5.4: Consolidação dos requisitos levantados na análise de competidores e na 
literatura. 

Requisitos 

Consolidados 

Requisitos da Análise 

de Competidores 

Requisitos da 

Literatura 

Requisitos Levantados 

01 a 04  X L01 a L04 

05 a 14 X  C01 a C10 

15 e 16  X L05 e L06 

17 X  C11 

18 a 22  X L07 a L11 

23 a 36 X  C12 a C25 

37 a 66 X  C32 a C61 

 

 

5.4 Listagem Geral dos Requisitos de Avaliação Formativa 

 

[REQ_AVAL_FORM_01]  O sistema deverá prover ferramentas através das quais seja 

possível que o professor realize o planejamento das atividades que serão desenvolvidas no 

processo de ensino-aprendizagem.  

  

[REQ_AVAL_FORM_02]  As ferramentas de planejamento deverão permitir que o 

professor defina o programa do curso.  

 

[REQ_AVAL_FORM_03]  O sistema deverá permitir que, com base no programa definido 

para o curso, o professor defina os objetivos de aprendizagem a serem atingidos pelos alunos.  

 

[REQ_AVAL_FORM_04] Para cada objetivo de aprendizagem, o sistema deverá permitir 

que o professor defina os critérios de avaliação correspondentes. Esses serão representados 

por habilidades e competências que deverão ser atingidas pelos alunos. 
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[REQ_AVAL_FORM_05]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada atividade será avaliada quantitativamente ou qualitativamente. 

 

[REQ_AVAL_FORM_06]  Caso o professor deseje utilizar avaliação quantitativa, deverá 

definir a nota máxima a ser atribuída ao objeto da avaliação. 

 

[REQ_AVAL_FORM_07]  Ao realizar uma avaliação quantitativa, o professor deverá 

atribuir uma nota entre zero e a nota máxima. 

  

[REQ_AVAL_FORM_08]  Caso o professor deseje utilizar avaliação qualitativa, deverá 

definir qual escala será utilizada para conceituar o objeto da avaliação. 

  

[REQ_AVAL_FORM_09]  As escalas são compostas de uma série de conceitos, onde cada 

conceito representa um diferente nível de qualidade. 

  

[REQ_AVAL_FORM_10]  O sistema deverá permitir que os professores utilizem escalas 

pré-definidas ou escalas personalizadas, criadas pelos professores. 

 
[REQ_AVAL_FORM_11]  Ao criar uma escala personalizada, o professor deverá definir 

todos os conceitos que irão formá-la. 

 

[REQ_AVAL_FORM_12]  Ao realizar uma avaliação qualitativa, o professor deverá 

selecionar um dos conceitos pertencentes à escala utilizada. 

 

[REQ_AVAL_FORM_13]  O sistema deverá permitir que os professores, ao realizarem uma 

avaliação quantitativa ou qualitativa, forneçam um feedback para o aluno. 

 

[REQ_AVAL_FORM_14]  O sistema deverá permitir que o professor defina quais objetivos 

e critérios serão utilizados para avaliar uma determinada atividade. 

 

[REQ_AVAL_FORM_15]  Os objetivos que serão utilizados para avaliar uma determinada 

atividade deverão ser selecionados, pelo professor, a partir daqueles que foram definidos para 

o curso. 
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[REQ_AVAL_FORM_16]  Os critérios que serão utilizados para avaliar uma determinada 

atividade deverão ser selecionados, pelo professor, a partir daqueles que foram definidos para 

cada objetivo do curso que estiver associado à atividade. 

  

[REQ_AVAL_FORM_17]  O sistema deverá permitir que os objetivos e os critérios que 

serão utilizados para avaliar uma determinada atividade sejam visualizados pelo avaliador no 

momento da avaliação e pelo aluno no momento da execução ou submissão da atividade 

correspondente.  

 

[REQ_AVAL_FORM_18]  O sistema deverá permitir que uma determinada atividade seja 

avaliada qualitativamente em múltiplas dimensões.  

 

[REQ_AVAL_FORM_19]  Cada dimensão deverá corresponder a um dos critérios que 

foram definidos para avaliar a atividade. 

 

[REQ_AVAL_FORM_20]  No momento da avaliação, o avaliador seleciona, para cada um 

dos critérios definidos para a atividade, qual o ponto da escala correspondente que representa 

o nível de qualidade atingido. 

 

[REQ_AVAL_FORM_21]  O sistema deverá prover informações textuais e/ou gráficas ao 

professor, através das quais sejam indicados os objetivos e critérios do curso que não estão 

sendo abordados por nenhuma atividade.  

  

[REQ_AVAL_FORM_22]  O sistema deverá prover informações textuais e/ou gráficas, 

através das quais seja possível visualizar a evolução dos alunos em relação aos objetivos, 

habilidades e competências definidos para o curso. 

 

[REQ_AVAL_FORM_23]  O sistema deverá oferecer ao avaliador as seguintes opções de 

compartilhamento dos resultados da avaliação: apenas com o avaliado e os professores, 

apenas com os professores ou com todos os participantes do curso (professores e alunos).  
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[REQ_AVAL_FORM_24]  Nas atividades realizadas por meio de ferramentas de 

comunicação assíncrona (e.g. fóruns de discussão), o objeto da avaliação será cada uma das 

mensagens postadas na respectiva atividade, de forma que o resultado da avaliação para toda 

a atividade, no que diz respeito a um determinado aluno, será igual à média aritmética de 

todas as avaliações recebidas pelo aluno, relativas às mensagens postadas por ele na 

atividade.  

  

[REQ_AVAL_FORM_25]  Ao ser fornecido um feedback na avaliação de uma mensagem 

postada nas ferramentas de comunicação assíncrona, o sistema deverá apresentar ao avaliador 

a opção de compartilhar o feedback apenas com o avaliado e os professores, apenas com os 

professores ou com todos os participantes do curso (professores e alunos). 

 

[REQ_AVAL_FORM_26]  O sistema deverá prover meios de o professor saber, para cada 

atividade realizada por meio de ferramentas de comunicação assíncrona (e.g. fóruns de 

discussão), qual o percentual de mensagens já avaliadas em relação ao total de mensagens 

postadas por cada aluno, independentemente de estar sendo utilizada avaliação quantitativa 

ou qualitativa. 

 

[REQ_AVAL_FORM_27]  O sistema deverá permitir que as mensagens postadas nas 

ferramentas de comunicação assíncrona (e.g. fóruns de discussão) sejam organizadas, 

simultaneamente, de duas diferentes formas. A primeira é a tradicional forma de permitir a 

criação de diferentes tópicos de discussão, onde cada tópico serve para discutir um tema 

distinto, além de permitir a endentação das mensagens através de sub-tópicos. A segunda 

forma é baseada na criação de categorias, através das quais são identificados os tipos de 

mensagens postadas. Dentro de um mesmo tópico ou sub-tópico, cada mensagem pode 

pertencer a uma diferente categoria. 

  

[REQ_AVAL_FORM_28]  O sistema deverá prover relatórios, através dos quais seja 

possível a quantificação por categoria das mensagens postadas por cada participante do curso 

(professor ou aluno) nas ferramentas de comunicação assíncrona.  
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[REQ_AVAL_FORM_29]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada tarefa será executada pelos alunos através da utilização de um editor de textos 

oferecido pelo próprio sistema ou através da submissão de arquivos confeccionados 

externamente. 

 

[REQ_AVAL_FORM_30]  O sistema deverá permitir que, para as tarefas que serão 

executadas pelos alunos através da utilização de um editor de textos oferecido pelo próprio 

sistema, os professores definam se, durante a avaliação, o campo referente ao feedback para o 

aluno será apresentado previamente preenchido com o conteúdo do trabalho enviado ou será 

apresentado em branco. Estando ou não o campo referente ao feedback para o aluno 

previamente preenchido com o conteúdo do trabalho do aluno, o professor sempre poderá 

modificar o conteúdo desse campo, como, por exemplo, acrescentando novos comentários em 

diferentes partes do texto. 

  

[REQ_AVAL_FORM_31]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada tarefa poderá ser enviada pelo aluno, tendo já sido enviada anteriormente. 

 

[REQ_AVAL_FORM_32]  O editor de textos oferecido pelo sistema para ser utilizado pelos 

alunos na execução de tarefas que tenham sido devidamente configuradas nesse sentido, o 

qual também é utilizado pelos professores para apresentar o feedback para os alunos, deverá 

permitir que diferentes trechos do texto sejam destacados através de recursos gráficos, como, 

por exemplo, o uso de cores distintas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_33]  O sistema deverá permitir que o aluno avalie o seu próprio 

trabalho (auto-avaliação) antes de enviá-lo ao professor. 

 

[REQ_AVAL_FORM_34]  O sistema deverá permitir que o aluno, após ter avaliado o seu 

próprio trabalho, envie-o ao professor, para que este, visualizando a auto-avaliação realizada 

pelo aluno, faça as modificações necessárias para criar a sua própria avaliação. 

 

[REQ_AVAL_FORM_35]  O sistema deverá permitir que, tanto o aluno, ao avaliar o seu 

próprio trabalho, quanto o professor, ao avaliar o trabalho do aluno, forneçam um feedback 

para o outro. 



 

 
 

 

120 

[REQ_AVAL_FORM_36]  Depois que o professor avaliar o trabalho do aluno, este poderá 

verificar como foi avaliado pelo professor, tendo também a oportunidade de ler o feedback 

passado por ele. 

 

[REQ_AVAL_FORM_37]  O sistema deverá permitir que o trabalho de um aluno seja 

avaliado por seus pares. 

 

[REQ_AVAL_FORM_38]  O sistema deverá permitir que o professor defina quantos 

trabalhos dos pares cada aluno deverá avaliar. 

 

[REQ_AVAL_FORM_39]  O sistema deverá permitir que os professores configurem, para 

os questionários automáticos que permitem a seleção entre várias respostas (e.g. múltipla 

escolha, verdadeiro/falso, entre outros), diferentes feedbacks para os alunos, de acordo com 

as respostas selecionadas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_40]  O sistema deverá permitir que o professor e/ou os alunos 

construam glossários, através dos quais seja possível a montagem colaborativa de dicionários, 

perguntas frequentes ou mini-enciclopédias. 

 

[REQ_AVAL_FORM_41]  Nas atividades que permitem a construção de glossários, de 

forma colaborativa, pelos professores e pelos alunos, o objeto da avaliação será cada um dos 

itens inseridos no glossário, de forma que o resultado da avaliação para toda a atividade, no 

que diz respeito a um determinado aluno, será igual à média aritmética de todas as avaliações 

recebidas pelo aluno, relativas aos itens inseridos por ele na atividade. Nestas avaliações, não 

será possível o fornecimento de feedback. 

 

[REQ_AVAL_FORM_42]  O sistema deverá permitir que os professores avaliem cada um 

dos itens acrescentados por outros participantes do curso (professores ou alunos) a um 

glossário, devendo permitir, também, que os professores definam se os alunos também 

poderão fazer o mesmo, sendo que, no caso dos alunos, caso seja definido que eles também 

realizarão avaliações, estas serão possíveis apenas em relação aos itens acrescentados por 

outros alunos. 
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[REQ_AVAL_FORM_43]  O sistema deverá permitir que cada aluno visualize, para cada 

item que tenha acrescentado ao glossário, a média das avaliações recebidas, a quantidade de 

avaliações recebidas e a lista de todas as avaliações recebidas. O professor deverá ter acesso a 

todas as informações referentes a cada item inserido no glossário. 

  

[REQ_AVAL_FORM_44]  O sistema deverá permitir que os professores acrescentem 

comentários a cada um dos itens inseridos em um glossário e visualizem todos eles, devendo 

permitir, também, que os professores definam se os alunos poderão fazer o mesmo. 

  

[REQ_AVAL_FORM_45]  O sistema deverá oferecer alguma ferramenta, acessível por 

professores e alunos, através da qual seja possível que cada participante apresente seus dados 

pessoais, profissionais ou acadêmicos aos demais participantes do curso (professores e 

alunos), de forma que seja facilitada a identificação de interesses comuns. 

 
[REQ_AVAL_FORM_46]  O sistema deverá oferecer alguma ferramenta, acessível por 

professores e alunos, através da qual seja possível que cada participante faça anotações, 

sempre que desejar, a respeito das suas próprias experiências de ensino ou aprendizagem. 

 

[REQ_AVAL_FORM_47]  A ferramenta utilizada para efetuar anotações deverá permitir 

que o aluno ou professor, ao acrescentar uma nova anotação, utilize uma das seguintes opções 

de compartilhamento: apenas com os professores, com todos os participantes do curso ou 

com nenhum participante. 

 
[REQ_AVAL_FORM_48]  A ferramenta utilizada para efetuar anotações deverá permitir 

que as anotações, sempre que forem compartilhadas, sejam comentadas pelos demais 

participantes do curso (professores e alunos). 

 

[REQ_AVAL_FORM_49]  O sistema deverá prover relatórios, através dos quais seja 

possível a visualização da quantidade e da qualidade da participação dos alunos nas diversas 

atividades realizadas.  

 

[REQ_AVAL_FORM_50]  Quando a qualidade da participação de um aluno é avaliada 

diversas vezes para uma mesma atividade, a qualidade final para toda a atividade será igual à 

média aritmética das diversas avaliações realizadas.  
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[REQ_AVAL_FORM_51]  Os relatórios referentes à participação dos alunos nas diversas 

atividades realizadas deverão ser acessíveis pelos professores, sem restrição.  

  

[REQ_AVAL_FORM_52]  O acesso dos alunos aos relatórios referentes às suas 

participações nas diversas atividades realizadas deverá ser controlado pelos seus respectivos 

professores, que determinarão a quais relatórios os alunos terão acesso e se cada aluno terá ou 

não acesso aos dados referentes a outros alunos.  

 

[REQ_AVAL_FORM_53]  Os relatórios referentes à participação dos alunos nas diversas 

atividades realizadas deverão ser configuráveis, no sentido de destacar, através de algum 

recurso visual, os piores e/ou os melhores desempenhos.  

  

[REQ_AVAL_FORM_54]  O sistema deverá permitir que o professor defina pesos para cada 

tipo de atividade colaborativa (e.g. fóruns de discussão, salas de bate-papo), a partir dos quais 

serão calculados os conceitos médios de cada aluno, que são as médias aritméticas 

ponderadas dos conceitos recebidos por eles nessas atividades. 

 

[REQ_AVAL_FORM_55]  O sistema deverá prover relatórios, através dos quais seja 

possível a visualização dos conceitos médios de cada aluno nas atividades colaborativas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_56]  O sistema deverá prover informações textuais e/ou gráficas, 

através das quais seja possível visualizar a evolução dos alunos em relação à qualidade das 

suas participações nas diversas atividades realizadas. 

 

[REQ_AVAL_FORM_57]  O sistema deverá prover informações textuais e/ou gráficas, 

através das quais seja possível a identificação e a quantificação das interações realizadas entre 

os participantes do curso. 

 

[REQ_AVAL_FORM_58]  O sistema deverá permitir que a identificação e a quantificação 

das interações seja efetuada por ferramenta de comunicação utilizada, por participante e por 

período de tempo. 
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[REQ_AVAL_FORM_59]  O sistema deverá prover meios de se quantificar os acessos de 

cada aluno a cada uma das ferramentas disponibilizadas no curso e ao próprio curso. 

  

[REQ_AVAL_FORM_60]  O sistema deverá permitir que as informações referentes aos 

acessos dos alunos sejam filtradas por período de tempo. 

  

[REQ_AVAL_FORM_61]  O sistema deverá prover uma ferramenta, através da qual seja 

possível que o professor e/ou os alunos construam, colaborativamente, de forma rápida e 

fácil, uma série de documentos web interconectados, cuja finalidade deverá ser descrita pelo 

professor, para que todos os participantes da atividade saibam sobre quais assuntos deverão 

discorrer.   

 

[REQ_AVAL_FORM_62]  O sistema deverá permitir que o professor defina se uma 

determinada atividade colaborativa será desenvolvida, conjuntamente, por todos os 

participantes do curso ou será desenvolvida, separadamente, por cada grupo de alunos, 

sempre havendo a possibilidade de se contar com a colaboração do professor. 

 

[REQ_AVAL_FORM_63]  O sistema deverá permitir que os participantes do curso 

(professores e alunos) realizem buscas globais em todos os materiais e atividades às quais 

tenham acesso. 

 

[REQ_AVAL_FORM_64]  O sistema deverá registrar todas as operações realizadas no curso 

por cada aluno, quando deverão ser armazenadas todas as informações associadas, como, por 

exemplo, no caso das buscas, os argumentos de pesquisa. 

 

[REQ_AVAL_FORM_65]  O sistema deverá permitir que os professores tenham acesso às 

informações referentes aos registros das operações efetuadas pelos alunos. 

 

[REQ_AVAL_FORM_66] O sistema deverá permitir que os professores realizem buscas 

nos registros das operações efetuadas pelos alunos. 
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5.5 Conclusões 

 

 

Neste capítulo, foram apresentados os resultados da análise de competidores e do 

levantamento de necessidades descritas na literatura, a partir dos quais foi possível levantar 

diversos requisitos de avaliação formativa. Através da análise dos sistemas competidores, 

pôde ser observado como eles apresentam diversas características que favorecem, em maior 

ou menor grau, a avaliação formativa. Eles permitem, por exemplo, que, no momento da 

avaliação, o avaliador forneça feedback para os alunos. Uma característica interessante, 

encontrada em um dos sistemas analisados, é a existência de ferramentas que permitem que o 

conhecimento seja produzido de forma verdadeiramente colaborativa. Os alunos criam suas 

representações do conhecimento, as quais podem ser avaliadas até mesmo pelos outros 

alunos, que podem, inclusive, inserir comentários. Quando essas ferramentas são bem 

utilizadas, podem produzir o que se chama de evidências do conhecimento. Além disso, cada 

um dos sistemas oferece, em maior ou menor grau, diversas informações a respeito das 

operações realizadas pelos alunos, o que permite que suas aprendizagens sejam reguladas. 

 

O que falta nesses sistemas é uma maior integração entre as ferramentas. Algumas 

delas não permitem que determinadas atividades sejam avaliadas, sendo necessário o 

professor lançar manualmente o resultado da avaliação. Para efetuar determinados tipos de 

avaliação, como, por exemplo, avaliação entre pares, é necessário que sejam utilizadas 

ferramentas específicas, as quais impõem determinadas formas de operacionalização. Muitas 

vezes, é necessário um trabalho extra do professor, que precisa realmente ter a “intenção 

formativa” para extrair desses sistemas o que precisa. Como ocorre, por exemplo, quando o 

professor deseja acompanhar a evolução, ao longo do tempo, das aprendizagens. Ele precisa 

capturar informações estáticas, periodicamente, para exportá-las para o formato de planilhas 

eletrônicas, para conseguir obter, externamente, gráficos que mostrem a evolução das 

competências dos alunos ao longo de um período. Lacunas como essa, identificada como 

ponto fraco, geraram requisitos que também fazem parte dos resultados desse levantamento. 

O levantamento realizado, ao capturar as melhores características de cada sistema e preencher 

as lacunas identificadas, permitiu a elicitação de requisitos que, se fossem encontrados em 

um único sistema, de forma integrada, facilitariam o trabalho de todos aqueles que estão 

diretamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  
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Porém, existem características importantes para a avaliação formativa que não 

puderam ser identificadas através da análise dos pontos fortes e fracos dos sistemas 

competidores. Através do levantamento de necessidades apresentadas pela literatura, foi 

possível levantar requisitos que não são atendidos por esses sistemas. Em sua grande maioria, 

trata-se de requisitos relativos ao planejamento. Através desses requisitos, é possível, por 

exemplo, estabelecer os objetivos de aprendizagem do curso, para utilizá-los na construção 

dos instrumentos de avaliação, os quais se traduzem nas diversas atividades desempenhadas 

pelos alunos e avaliadas pelos professores. Através da integração da fase de planejamento 

com a fase de acompanhamento, é possível observar a evolução das aprendizagens dos 

alunos, em termos de habilidades e competências. 

 

No próximo capítulo, serão apresentadas as conclusões desta dissertação e sugestões 

de trabalhos futuros.  
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Capítulo 6 
 
 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

_______________________________ 
 

Neste capítulo, apresentaremos uma revisão do trabalho desenvolvido nesta 

dissertação, relatando as suas conclusões, contribuições e limitações, bem como sugestões de 

trabalhos futuros. 

 

6.1 Conclusões 

 

O objetivo deste trabalho foi levantar requisitos de avaliação formativa para sistemas 

computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem, o que foi possível através da análise de 

sistemas competidores e do levantamento de necessidades descritas na literatura. Através da 

análise dos sistemas computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem mais utilizados 

atualmente, tendo sido selecionados apenas sistemas de distribuição gratuita, foi possível 

perceber que eles possuem, de forma não integrada, diversas características que se revelam 

úteis para o objetivo pretendido. A análise permitiu identificar os pontos fortes e fracos de 

cada um.  

 

Através do levantamento de necessidades colocadas na literatura, foi visto que esses 

sistemas não dão suporte à fase de planejamento da avaliação formativa. Eles não permitem 

que sejam estabelecidos, a partir do programa do curso, os objetivos de aprendizagem 

correspondentes, em cima dos quais são desenvolvidas as atividades de planejamento. 

Apenas um dos sistemas estudados permite a definição dos objetivos e critérios a serem 

utilizados nas avaliações das atividades desempenhadas pelos alunos. Porém, isso não é feito 

de forma integrada ao planejamento do curso, que, como já foi dito, não é abordado de forma 

efetiva pelos sistemas. Através da análise da literatura, foi possível levantar requisitos que 

dão suporte ao planejamento e permitem que este seja integrado às atividades pedagógicas, 
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tornando possível que os professores verifiquem a evolução dos alunos em relação ao que foi 

planejado. 

 

A principal contribuição deste trabalho foi o levantamento de requisitos de avaliação 

formativa, que corresponde à própria finalidade da dissertação. Outra contribuição está na 

análise que foi efetuada nos sistemas competidores, pois os seus resultados são úteis para os 

professores que utilizam algum dos sistemas competidores e desejam realizar avaliação 

formativa através deles. Através das informações levantadas, eles podem utilizar todos os 

recursos já existentes para aprimorar os processos de aprendizagem dos seus alunos.  

 

Os requisitos levantados podem ser utilizados na construção de novos sistemas 

computacionais de apoio ao ensino e à aprendizagem. Obviamente, eles são restritos apenas 

aos aspectos que envolvem a avaliação formativa. 

 

A análise de competidores foi mais aprofundada em relação ao sistema Moodle, que 

pôde ser instalado e utilizado em um computador com processador Intel Pentium Dual Core 

de 2 GHZ, com sistema operacional Windows XP Professional. Já os sistemas TelEduc e 

AulaNet não puderam ser instalados, pois requerem a utilização de servidores incompatíveis 

com os laboratórios do Centro de Informática da UFPE.  

 

6.2 Trabalhos Futuros 
 
 

Como trabalhos futuros, sugere-se: 

 

• Implementação de um novo sistema computacional de apoio ao ensino 

e à aprendizagem que dê suporte aos requisitos de avaliação formativa 

levantados neste trabalho; 

 

• Extensão de um sistema existente (e.g. Moodle), para que ele passe a 

dar suporte a todos os requisitos de avaliação formativa levantados. 
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